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 مقدمة المترجم

يشكو كثري من الباحثني العرب من أساتذة وطلبة، إىل افتقار املكتبة اإلعالمية العربية من املراجع   
احثون وممارسو علوم اإلعالم األساسية املتعلقة باإلعالم واالتصال. ويعاين هؤالء الطالب والب

واالتصال من مشكلة عدم وجود مراجع وكتب متنوعة تعرفهم باألحباث والدراسات املختلفة يف جمال 
 اإلعالم واالتصال، وباملرجعيات الفكرية واالجتماعية واالقتصادية اليت أنتجتها.

-JEAN تيت جان فرانسوا) لألستاذ الباحث، )املدينة واإلعالم(ومن هنا جاءت هذه الرتمجة لكتاب

FRANÇOIS TÉTU أحد أعمدة الدراسات األكادميية يف علوم اإلعالم واالتصال يف فرنسا يف ،)
جهود فكرية مضنية جملموعة ، و )املدينة واإلعالم(مؤمتر لنتائجوهو خالصة منقحة  ،العقدين اآلخرين

لذي انعقد يف إطار املخرب العلمي من أقطار كثرية سامهوا يف هذا املؤمتر ا واألساتذة من املفكرين
 جاك كارتييه يف إطار جلسات 3991ديسمرب  9  يف تيت جان فرانسوا الذي يشرف عليه )اإلعالم واجملتمع(

Jacques CARTIER  
، 9009سنة والذي شجعين أكثر يف ترمجة هذا الكتاب هو لقائي مع مؤلفه يف مدينة ليون الفرنسية 

الفكرية يف إنتاج هذا العمل، واملرتكزات النظرية يف عالقة اإلعالم باملدينة ومدارسته يف أهم اخللفيات 
للقارئ العريب صورة  ترمجة هذا الكتاب  قدم من خاللالذي وظفها يف الكتاب. وهلذا أردت أن أ

كاملة عن اإلعالم واالتصال وعالقته باملدينة، وعن السياقات واملضامني والدالالت الفلسفية 
 .الفضاءات العموميةب وعالقتهاة واالجتماعية واأليديولوجي

وحىت تكتمل هذه الصورة البد من أعمال الحقة تأخذ على عاتقها تقدمي بعض األعمال 
من خالل استثمار بعض االتفاقيات اليت أبرمها رئيس جامعة وهران السيد  مفصلة إىل القارئ العريب،

وات السنأنشطة البحث والتدريس فيها على مر ر يتطو ل العريب شاهد مع بعض اجلامعات األوروبية،
من مث الرهانات األساسية يف تأهيل ، و وحتريك عملية البحث العلمي إىل األمام الثالثة املاضية،

 املؤسسة اجلامعية حىت تصبح أكثر تنافسية.

ريب بالصورة موجزا، استطاع أن يعرف قارئه الغ فرضت املساحة الزمنية هلذا الكتاب تقدميا
تكاملة ألبعاد التداخل واالفرتا  بني املدينة واإلعالم. أما بالنسبة للقارئ العريب، وخاصة يري املطلع امل
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على خمتلف نظريات اإلعالم واالتصال، فقد جيد صعوبة يف متابعة التطورات األساسية بني املدينة 
 وسياسية متباينة. واإلعالم، من خالل مراحل تارخيية خمتلفة ويف سيا  تيارات فكرية وفلسفية

 واجهتين بعض الصعوبات يف ترمجة املصطلحات ألسباب كثرية أبرزها:

  اإلعالم واالتصال يف اللغة العربية، واملعروف عربيا يف االفتقار إىل وحدة املصطلح
 أن كل مرتجم يستعمل مصطلحات خاصة به.

 حرصنا كل احلرص على التقيد بأسلوب املؤلف وطريقته يف عرض الوقائع 
 واألفكار.

حاولت تقدمي املصطلح العريب املناسب مع احلرص دائما على تثبيت األصل األجنيب، ألننا 
أن أكون قد وفقت يف تقدمي  جند ترمجة املصطلح اإلعالمي تطرح حبدة يف ترمجة هذا الكتاب. أرجو
 هذا الكتاب اهلام إىل القراء العرب بأقل قدر من الثغرات واألخطاء.

 
 

 م 6/9/9033الموافق  -هـ  1/1/3319حد األ ،وهران

 عبد هللا ثاني قدور
kaddourtani@yahoo.fr 

 
 
 
 



 
4 

 
 واإلعالم لمدينةا

VILLE ET INFORMATION 

 

 صعوبة يعيشج ا زو  فيبعض المالحظات 
QUELQUES REMARQUES SUR UN COUPLE EN DIFFICULTÉ 

 

  OIS TÉTUFRANÇ-JEAN)تتي جان فرانسوا MAHFOUD GALLOUL  محفوظ جلول
 

ينظر حاليا العامل الثالث،  من مدنالكربى  التجمعات السكانيةيف  وأيضا ،اجملتمعات الصناعيةيف  يف كل        
على أهنا األمن على سبيل املثال(، التشغيل و ، و البيئةك) مبشاكل اجملتمع املعاصرة واليت تسمى صعوباتإىل ال
قد أعلن . و للمدينة حكيمة سياسة إلجياد وتستوجب اإلرادة ناك، هنا وهاالنتباه  واليت تستدعي حضرية، مشاكل
الصعوبات هذه التغلب على  ، على حد زعمهم، بإمكانهالتكنولوجي طورأن الت جهارا هناراالعصر احلديث يف 
 هكذا بعدما عرفتو  ،الرفاهية" جمتمع" متاما لصاحلتفي ، ال بل خيللجميع العمل، أن يضمن فرزها احلضارةتاليت 

فقد طبقات خطرية"  إىل  تتحول "الكادحةالطبقات "من أن ترى  اخلشية يةعاصنال الثورة بداياتيف املدينة 
 اإلعالمعلوم  على وجه اخلصوصالعلوم االجتماعية، و  حمل اهتمام وتساؤل معظم ت يف يومنا هذاأصبح

 .واالتصال

الم اآليل، ها حنن اآلن يقذف بنا من جديد حنو ثورات مث اإلع الصناعية ،بعد الثورات التكنولوجية املتعاقبةو ، فعال
 .الرمز واألسطورة اليت هي اليومشبكة اإلنرتنت العاملية  الكونية من بينهاواالتصاالت  لإلعالم عامليةالشبكات ال

. أكرب مما هي عليه اآلن اجتماعي وخطر حدوث شرخالتقنية الوسائل التناقضات بني مل تكن ومع ذلك، 
وانضم ، جمتمعاتنا تطوراليت رافقت منو و  االنشقاقات واجلراحإخفاء  ن على "جمتمع الفرجة" املظفرفيصعب إذ

يف مواجهة  السياسية اهليئةو  عزوف النخب واجلسم االجتماعي، لظروف املعيشيةلواسعة النطا  ال االزدواجيةطر خل
  .وظهور أيديولوجيات اإلقصاء ورمبا االحتقار ةاالجتماعي ختالالتإلا
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وفقا  فإن اإلعالم يتوسع بسرعة فيجب على املدينة اليوم، كما على اجملتمع مواجهة التفتيت و مها جمتمعني،  
وحدة املكان الذي و واجه استحالة توفري الوقت ي فهو، يري املتزامنة ويري احملددة  ةاملنافسللطرائق واإليقاعات 

 " واجلماعة.نحن"النكهة مثل ، يوجود اجلماعلل والطعم قيمةال يعطي ميكن أن
دينة فإن امل ،فان جمتمع ما بعد احلداثة يوشك أن يكون جمتمع النسيان، نسيان الرجال ونسيان اجلوهر واملعىن 

مع تجرسم مشروعها اخلاص مبو  الرتكيبقدرة على بال تزودهاعضوية اليت و حيوية  معامل بدوناملعاصرة تبدو 
  ديد معايريه و ترقية مجمع مدين حقيقي.و حت بذاته رسم مشاريعه بإمكانهحقيقي 

 

يف املناطق احلضرية   وفهم ديناميكية العالقات اليت حتدد شكل املدينة واجملتمع إدراك ليس من السهلفانه    
مضاعفة بذلك هيئات ، وظائفهاو  اتنوعت وسائل اإلعالم يف أساليبها وإجراءاهتكرتكيبة اجتماعية تارخيية. فقد 

املتالزمة  ةاحلضريفهاهي وظيفية الفضاءات  .منساقة وراء حرية األسوا  والفئات املستهدفة ةاجلهويتمثيل ال
فئات اخلصوصية للة كيديناميألهنا نفت ال ،تهاعقالني أثارهتابعد النشوة اليت  تنتقد اليومالنمو احلضري واملتزامنة مع 

قد أصبح االستناد إىل ف .واجملموعات الفضاءات كتفكبالتايل إىل  مما أدى باسم االستقرار العقالينجتماعية الا
 تكشف  .يري حمتمل قوال ،ومتجانس املعاش موحدعامل بأن ال الذي ميكن أن ينقله األعالم واالتصال،القول 

 والظاهرة واليت مت إعالمها وإباليها  متس الفضاءات املعاشة خاصة كيةعملية االتصاالت احلديثة ديناميمسارات 
أي عملية وصف  ، ومجعلسواء كانوا إعالميني أو سياسيني حمرتفني أو مواطنني عاديني وسطاءع الخالل مجي من

 .اإلعالم عملية قد مجاوزها الزمنبني املدينة و  واضحة للعالقات اليت تنسج
 يف اأو خطاهب من خالل مشهدها ديدة للمدينةاجلبعاد األالستكشاف  إن استدعاء الفاعلني وحمرتيف اإلعالم    

املسائل مجاهل  يفل يتمثل األو  .وسائل اإلعالم واجلهات السياسية الفاعلة ميكن أن يؤدي إىل مأز  مزدوج
مكان منتوج  كليف   ، كانت املدينةيف الواقع احلضري.عي و جية اليت تضبط التحليل للفضاء االجتماالسوسيولو 

أشكال التاريخ السياسي واالجتماعي  املتعاقبة رهاناهتا ها واليت تؤكدمجسدللحضارة اليت  منتجة يف نفس الوقتو 
للوهلة  بدو كفضاء فوريت األهن يطرح إشكال،  يريه، فإن مفهوم املدينة أكثر من  .هو األساسكان دائما الذي  
واليت األعراف اليت كانت تستقرئ الظواهر املستجدة و فهي اختزلت بكل سهولة من خالل املوضوعية  ،األوىل

مبا أنه مت  مجنيسها بسبب خضوعها و  خالل املعارف السطحية أو اخلطابات املتنافسة.تعرض مشهدها من 
فإنه ليس  التطور االجتماعي لألحياء( ، أو للمقتضيات األيديولوجية ألولئك وِهؤالء )السكن واحلياة احمللية

يف  تأصال أكثري ه فالظواهر املستجدة يف املدينة .مثايل مشروعإطار يف  ملموسةو  ةمستقر للمدينة روح 
فيها  تفكو  اليت تتناوهلا، واليت تتشابك يةالسياس مما هي عليه يف االستعماالت يةاإلعالم األصنافو  االستعماالت

  .اجملموعات االجتماعية
 

وامل هم يف مجاهل أشكال املدينة والعاساليت ت لعناصر التكوين ناجم عن فقدان الذاكرةفهو املأز  الثاين أما   



 
6 

يفهم أن  ميكن اإلعالم واالتصال تتكنولوجيا كيةديناميب ات اخلاصةفي التكوين. فجمتمع أي اليت متيز املعاشة
 ،اجملتمعيف يف املدينة و  وكذلك تلك اخلاصة  جبميع املمارسات اليت حتصل ،متثيل العالقات االجتماعية والرمزية

جنبا إىل  تتعايشج يف صميم العوامل املعاشة اليت عالم واالتصال للمجتمعات احلديثة تندر باإل فاملسائل املتعلقة
 .احلضارة كمظهر من مظاهر  املدينة وحوهلا تتداخل يف جنب أو

 مجسيد نوع من واستحالة واإلعالم اإلبالغبني متطلبات  عن التوتر احلاصلة مجانلدى أهل اإلعالم صعوبة إن ال 
 يامضة.فيها األمكنة والطرائق يوما بعد يوم  أو اجلماعة والعيش املشرتك، واليت تبدو "حننل"وية اهل
 

تصال مع شبكات الوا باالحتكاكملدينة يف ا لحياة االجتماعيةل ميكن فهم التحوالت املتالزمة واملتزامنة كيف
يف وقت يتزامن فيه متدد املدن الكربى مع تنقل متزايد للناس  ميكن تصور املدينة؟ كيف احلر العوملة والتبادل
 يف الوقت الذي تتجه فيه أماكن العيش والعمل للتحول إىل جمرد طريق ملسار؟  والنشاطات،

ار، نفجت وااليطر التفتخب ن أي وقت مضىأكثر ممهدد الدميقراطية يف جمتمع يف النهاية تصور  ميكنكيف 
أو  الذاتاالنزواء واالنكفاء على  بروز أيديولوجياتيف ظل اجملتمع، و  منقطاعات كاملة  وإضعاف هتميشبسبب 
 اإلقصاء؟

تحدي وال اإلشكاليةإىل حد كبري  فواواستكشلقد تناول املتدخلون يف هذا اللقاء " املدينة واإلعالم"      
 عنه أو املنشود. املعلن "جمتمع اإلعالم"يف سيا  واحلضارية االجتماعية التحوالت تظهرهالذي السوسيولوجي 

يعرتفوا بأهنم  اليت نأمل أن و  على النقاشات احلادة صل األول الف منصفحات البضع  نستسمحهم بأن نعلق يفو 
 .كانوا هم املدافعني عنها

 Jacques جاك كارتييه يف إطار جلسات 3991ديسمرب  9  يف عقدالذي ان"  اإلعالمو  ةنيدامل مؤمتر "

CARTIER    جمموعة من الباحثنيومجع: 
 

 Benoît AUBIN بينوا أوبني 

 ، مونرتيال  Le Devoir، جلريدة اإلعالممدير 
 Jean AUDOINأودوان   جان 
 الصحافة ، باريس  Urba، حمرر  Innovapresseالرئيس التنفيذي لشركة 
 Michel BEAUCHAMPكامب     ميشيل بوس  

 Québec   أستاذ يف جامعة الفال ، كيبيك
 ، وهانوي  ةصحفي Caroline BEAUZIEUبوزيو   كارولني 

 Maurice CHARRIER موريس شارييه 
 فيلنيفولون رئيس بلدية 
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   Michel DESAUTELS ديزوتيلسميشيل 
 الصحفي واملنتج ويقود راديو كندا ، مونرتيال

 Jean-Louis DOUSSONس دوسون  جان لوي
 ، ليون Le Progrèsمدير التحرير 

 Daniel LATOUCHE  دانيال التوش 
  ةعمار ا - INRSالصحفي واحملاضر يف العلوم السياسية ، 

 )املعهد الوطين للبحوث العلمية( ، ومونرتيال
 Dominique MAGNEINماينيان   دومينيك 

 االتصاالت، مدينة ليون مديرية 
 Isabelle PAILLIARTبايار   إيزابيل 
 جملموعة حبوث  ةمساعد ةمدير و ،  ةحماضر أستاذة 

 3حتديات االتصال جامعة يرونوبل 
 Jean PARÉباري  جان 

 الرئيس جملة ماكلني هنرت ، مونرتيال L' actualitéمدير 
 Michel RENAUD   ميشيل رينو 

 مديرية االتصاالت ومدينة كلريمون فريان
 Alessandro RIzzi اليساندرو الرزي 

 نائب رئيس حترير صحيفة كوريريي ديال سريا ، ميالنو
  Louise Roy    لويز روي

 نائب الرئيس ، اجملموعة ، مونرتيال لورنتني
  Benjamin TEITELBAUM   يامني تيتلبومبن

 استشاري ، املكتب التنفيذي جملس واألمانة العامة للمونرتيال الكربى
 Claude TORRACINTA توراسينتا  كلود 

 الصحايف ، تلفزيون ، راديو سويسرا الروماندية ، جنيف 
 Bernard VILLENELVEبرنار فيلناف   

 أوفريين األلب ، يل - Rhône 3مدير الربنامج ، وفرنسا 
 

: Jean-François TÉTÉتيت  وجان فرانسوا  Jean PARÉباري  جانكل من العلمية هلذا املؤمتر   ةوتصدر املسؤولي
 "وسائل اإلعالم واهلويات". األحباثأستاذ يف معهد الدراسات السياسية ليون ومدير جمموعة 

  
شمل ي املواضيع الرئيسية اليت متت مناقشتها، فإننا جند يف الفصل األول، و ، لكنه يستند إىلا املؤمترهذا الكتاب ليس وقائع هذإن 

 ، حمفوظ النشر خاللمن و نتمي إىل هذا الفريق يوسائل اإلعالم واهلويات.  حول امللحقات اليت مت التحقيق فيها يف فريق معني
 بوكيون  فيليبو ملكتبات، وا اإلعالمحماضر يف املدرسة الوطنية لعلوم أستاذ ،  Mahfoud GALLOULجلول 
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Philippe BOUQUILLION  ،لوسانيات نيكولو ، 2حماضر يف معهد االتصاالت يف جامعة لوميري ليون  أستاذ  
Nicole LUSSAGNET  ، تيسيه  دومينيكو ، 2يف اجلامعة للتكنولوجيا لوميري ليون  ةحماضر أستاذة  

Dominique TEISSIERلية التواصلعمدكتوراه يف  أطروحة ضر، الذي حي . 
مجميع املواقف حوصلة أوىل، يف توليف مزدوج: ، عبارة عن مل عنوان "املدينة: مشاكل وففا حييف الفصل األول الذي سنجد 

ثانية حول املراجع  و حوصلةهذه النقاط بني قوسني(؛  اء املشاركني يف املؤمتر الذين ركزوا علىمسأ) األكثر أمهيةواالقرتاحات 
 الدعم لفريق التفكري. دمت احلديثة اليت ق

 
 الصحافة اجلهوية اليومية حتقيقني، أحدمها بشأنخالل وخصص الفصل الثاين لتمثيل الفئات االجتماعية واجلهات الفاعلة من 

PQR ،الصحافة اجلهوية اليومية معني من موضوع ، حيث يبدو أن املدينة ليست على هذا النحو PQR وهو يركز أكثر على ،
من  الذي تكون ان القارئو ، ، على عينة حمدودةيظهرجتماعية واجلهات الفاعلة األخرى يف الصحافة احمللية حيث الفئات اال

 . املعتربةللبلدية  املثايل  الناخب هيبدو أن خالل هذه الصحافة اجلهوية اليومية، 
  

  Isabelle PAILLIART بايار   بيل إيزاجند الباحثة األول،  طلبوخيصص الفصل الثالث لتمثيل وبناء اإلقليم: يف امل
نشرت عام  يةاألقاليم االتصاليف  العمله ائجنت ، وهي عبارة عنتساؤالت حول هوية املدنلاجمموعة من  من خالل  تسعى

الصحافة اجلهوية  لبناء يفلالثالث خمصص طلب املأما يف صور من املدينة ، و   تسجيل الزمن الثاين يتناول طلب، وامل3991
 l'Indre. ندرأ بلدية حالة معينة يفخالل جمعات احمللية من ت، والملؤسسات العموميةفئة جديدة من او ، PQR  يةاليوم

ا املؤمتر، قد رشحت منها مداخالت ألربعة  باحثني:  منها هذ منالرابع، جند عرضا لبعض املداخالت  طلبامل وأخريا، يف
املنتخبني، موريس من  ومسؤول  ر؛للمؤمت ة االفتتاحي املداخلة قام ب، الذي Jean AUDOIN أودوان   جان صحفي، ال

الذي كان له  Velin-en-Vaulxمن اجمللس البلدي ملدينة فولني فولون ، Maurice CHARRIER  شارييه
 Benjamin   بنيامني تيتلبوموأيضا مسري من اجلماعات احمللية  ؛خبار يف عدة مناسباتاأليف الصفحات األوىل من صيت  

TEITELBAUM ، كامب     ميشيل بوس  مونرتيال؛ وأستاذ جامعي من الكيباكMichel 

BEAUCHAMP.    
بني التأكيد على هوية   مشرتكأن اإلعالم واالتصال يف اجلماعات احمللية   Jean AUDOINأودوان   جان و يرى 
تعزيز احلوار ملؤلف على اتصال اجلماعات يف قد رافع او . ينسى الناسونسيان السكان وتعزيز الشخصية املنتخبة،  اجلماعات
ويف الوقت نفسه  أظهر، قد Maurice CHARRIER وريس شارييه وأما بالنسبة ملاحمللية. كومة احليف اجلميع ومشاركة 

إنه و   ة،بلدبالتعلق اليسلط الضوء على الشعور باالنتماء و وإن االتصال احمللي درامي، النظم وسائل اإلعالم اليت تشجع العنف و 
لربنار  بالنسبة. و حدة يف التزام مشرتك الستعادة صورة البلديةو الشخصي بني السكان والبلدية امل التواصلجدار على يعتمد أيضا 

يف وسائل اإلعالم و والشركات  بعد ذلك، فإن االتصال يف املؤسسات العمومية Bernard TEITELBAUMتيتلبوم 
جديدة تعكس التنوع العرقي للزيادة السكانية، واستعداد املهاجرين للحفاظ على كيبيك جيب أن تساعد يف تشكيل هوية ال

 .وجيب تعزيز املواقف من االنفتاح والوعي هلذا الواقع اجلديد ، هويتهم الثقافية
يف  بعد أن وفعل املراحل الرئيسية لتطور االتصالو  .Michel BEAUCHAMPكامب  ميشيل بوس  وأخريا، 
 اجلماعاتلخدمات ل أن يكون مناصرا، واإلعالم االتصال يواجه ثالثة حتديات: مجنب إنكيبيك، ويقول ال احمللية يف اجلماعات
 .على حنو شامل اكون مصممياحمللية، و 
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 .واآلفاق المشاكل ينة:المد

LA VILLE : PROBLÈMES ET PERSPECTIVES 

 

 اللغة وفئة. ومصريها ومعرفة معناها أصوهلا، لسؤال جوهري يتناول حقيقة عديدة، املدينة ولسنواتخضعت  
 إىل نشري افإنن التاريخ واجلغرافية، ومن هنا عرب املستعصية تبلورت املفاهيم من كثري مثل وهي العادية اليت تتبناها،

وأهنا  والسند احلقيقي لتطورها، األساسي املوضوع كانت اليت والرهانات واهلويات تارخيها خالل من املعاين تعدد
 .جملتمعاتنا يف احلاضر مازالت مرة أخرى الشبكة األكثر داللة

 هيكلة وإعادة ،احلضري خالل النمو من متزايدة كيان فضائي حبت وبتحديات املدينة إىل وال نرى يف اختزال 
 من الفضاءات املوضوعية النظر القراءات ووجهات تقاوم دائما بل خالل أمناط وجودها، من املتعاقبة الوسائط

 واجلماعات األفراد اجلزئي لصور فيه ذلك اخللط أين جند أسطوري، املقدمة للنظر فيها، إىل جمتمع موحد
  . 1وضوح وجالء يف كمحت واليت أو يري علمية، علمية والنماذج، سواء كانت

صممت من  اليت معمق لفضائها، فهم ألي األساسية االفرتاضات وضع يف اآلفا  املدينة، يف التفكري يتطلب   
 واخلرافات التمثيلي مثل الفضاء وذلك التارخيية، والعصور ملختلف املسارات طبويرافيا أو مساحة لتكون أجله

 املسارات الفضائية واملعمارية ولكن حيث من سيما ال املضيئة منها صةوخا الفرنسية إن احلركية .2االجتماعية

                                                           

1 Pour ne pas allonger démesurément cet article par des citations trop longues, nous indiquons ent re 

parenthèses les intervenants qui ont particulièrement insisté sur tel ou tel point. On tente donc ici de faire une 

description des principaux caractères des discours sur la ville, ce qui explique le renvoi en note à  d'autres 

textes significatifs. 
2 - AUNE J-P., « La ville des historiens, ville éclatée «. Sciences de la société, n° 30, Octobre 1993, pp. 9-25. 

Fuît J., «Les idées-images de la ville de l'homme quelconque-, Idée de la ville. Champ Vallon, 1984, pp. 28-42. 

CHOAY F., L'urbanisme, utopies et réalités. Paris. Seuil, 1965. 
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 الظواهر لتعقيد أفضل فهم أجل من احلرب بعد ما، فرتة ويف السريعة، االجتماعية من خالل التحوالت أيضا
 .3احلديثة اإلعالم واالتصال املستمر لتكنولوجيات والتأثري اإلعالمية، اإلقليمية والوسائطية

 واألنشطة للمجتمعات وفقا دائما استثمرت اليت واملشاريع تلك الدالالت من خالل تاريخ طويل، مدينةإن لل  
 بد ال أن املدينة، على بوضوح اليت تشري يعود إىل احلاضرة القدمية املدينة ومرجع. هناك نشرها يتم اليت واجلماعات

 .  االنثروبولوجيا ىلإ والسياسي الذي حييلنا االجتماعي على أهنا الفضاء تفهم أن

 االجتماع علماء وعلماء اجلغرافيا، و تارة من قبل بعد أن وظف مفهوم املدينة تارة من قبل املؤرخني    
 والفالسفة، فقد أصبحت خالل السنوات األخرية متناولة يف موجة ومضة جديدة هلا من طرف مناذج اإلعالم

 وجود فكرة وتثري من جديد يف الوقت نفسه والتطور، احلداثة عالمات إىل اليوم تشري هذه األخرية .واالتصال
أخرى أهنا حماولة  مرة يربر ذلك من يري شك، قد .برمته االجتماعي اجلسم منه يعاين الذي يف التواصل، النقص

وأمهيتها وذلك من  عملية االتصال شعار أي: املدينة، من خالل اإلعالم حتت املتعدد، لفهم أو لوصف الفضاء
 واالجتماعي. السياسي السياسات وأصحاب القرار دعاهتا وحمفزيها وكذلك من خالل واضعي طرف

   جديد اجتماعي نظام.1

 والتهميش البطالة واكب ذلك من وما يف السبعينات، االقتصادية األزمة اندلعت عندما فقط املفارقات، ومن
 املئات أن حنصي ، وقد ميكن4والتواصل علوماتامل عصر ظهور أعلن قد يف فئات كثرية من اجملتمعات، االجتماعي

 مرة وألول. 5االجتماعي التنظيم تقنية أسطورة من االنتهاء جمرد يكون قد ما اليت تناولت ذكره، حول الكتب من
كانت  سواء للواقع، التمثيل املتعدد وأمناط واالتصاالت وااللكرتونية التكنولوجية والوسائل البشرية، تاريخ يف

 وسلوكيات لفعل تنظيمي ومنهجي معقد للذاكرة، والفرو  الراهنة، واملرجعيات مسحت أو افرتاضية، نسبيا مستقلة

                                                           
3 CULVAL. P., «De Thucydide à la nouvelle classe de service.. in Géographies du politique. Paris. P.N.F.S.P, 

1991, pp. 57-64. 
4
 - NORA S., Mtxc. A., L'Informatisation de la Société, Paris, Documentation française, 1978 

5 - BRETTON Ph., PROULX. S., L'Explosion de la communication, la naissance d'une nouvelle idéologie. 

Paris, La Découverte, 1993. 

L'ouvrage retrace, de façon spectrale, les conditions historiques, sociales et intellectuelles, d'émergence et de 

déploiement du champ informationnel et communicationnel. 

Une perspective à la fois archéologique et anthropologique permet de comprendre les dispositifs 

sociopolitiques et technologiques qui, après l'œuvre de J. Habermas, spécifient les fonctions idéologiques 

sous-jacentes à la constitution de l'Espace Public moderne dans les pays industriels. L'ouvrage mobilise en 

outre une bibliographique abondante qui scande chacun des moments de l'analyse et qui permet de saisir 

l'articulation des paradigmes technologiques, idéologiques et politiques mis en perspective par les -territoires- 

nouvellement constitués et investis par les théories de l'information. (En particulier ch.14, .La Communication : 

une idéologie à consonance utopique). 

On verra aussi Ph. BRETON, L'utopie de la communication. Paris, La Découverte, 1992. 
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وجند سو   فشلت كلها، االجتماعية قد التقليدية اليت سامهت يف العقلنة اإليديولوجيات حيث ،األفراد
التالعب  وطموح العامل، احلدود منيف إلغاء طابع   ناجحة تدرجييا تبدو اإلعالمية والوسائط  « SOFT »الصوفت
 اإلعالمي.

 املتطورة ورواج األسوا ، التكنولوجيات اجلديدة مع واحد وقت يف منت أسطورة عملية اإلقناع وجند تأثري  
ويف الثمانينات قد تطورت  ،6ومؤسسات القطاع العام اخلاص والقطاع االجتماعية املؤسسات مجيع يف واملثقفني
واالتصال  التسويق مهن نفسه، قد منت الوقت أيضا، يف ولكن أدوات الكمبيوتر، تمنتجا سو  فقط ليس

 العامة، املؤسسات يف التواصلي حتويل حقيقية إىل ذلك السحر وجرى. واالتصال االجتماعي السياسي
 نقلت اليت ديدةاجل الربجوازية املتوسطة الطبقة وبالتوازي مع ذلك مت تعزيز التجارية، واملؤسسات احمللية واجلماعات

 واآلراء. واخلطب والتالعب بالصور، املعاجلة جمال يف االستشارية املهن يف

 اجلديدة للسلطة، التكنولوجيات ضمانات من املساعدين األتباع به أدىل الذي التواصل عصر إن إعالن  
 كما دعم هلا، أفضل يالواملخ الريبات من جهاز التنظيم من جعل الذي االقتصاد يف خدمة التسيري وإيديولوجية
 : ,R. Marchandمار شان  الحظ ذلك

في  واحدة مرة تبحث األعمال المؤسسات، وظائف من خارجية بمصادر باالستعانة "إن التنظيمات الرأسمالية المخصبة 
 (. وفيآخر).... مكان في وليس هنا موقعها الذي يبرر األشكال متعدد المال سيولة مثالية لضمان فاعلية إنتاج رأس

 المؤثرات خالل من فقط المدينة في نفكر أن يمكننا ال اإلنتاجي، الفضاء من الفوارق إلغاء فيه عملية تتسرع الذي الوقت
 بناء هو الصورة الذهنية، فاالتصال إلدارة التحديد وجه على وهذا  الجديدة  الكالسيكية النماذج من تتولد التي الخارجية

الموهوبة أو  الفائقة، صورة وهذه الصورة من التكنولوجيا إنشاء معرفة تقنية قطبية، ويجبال فقط  جعل وليس االختالف
 والمنتج من المتنامي للفضاء االجتذاب. إن الوظيفية أي حركية البناية الذكية التي يجب من خاللها خلق تحقيق الذات،

                                                           
6 - On verra notamment 

B. MIÈGE, La Société conquise par la communication. P.U.G, 1989. L'auteur apporte un éclairage et une 

synthèse forte sur les rapports de la société avec la communication en restituant les relations entretenues par les 

technologies de l'information avec les sphères de production et de consommation mais aussi avec les enjeux et 

les usages induits dans les domaines de l'entreprise, de l'éducation et de la médiation politique. En outre, 

l'ouvrage confronte les perspectives idéologiques portées par les techniques de l'information et de la 

communication à la complexité des processus de réorganisation de la vie sociale, du travail, de la connaissance 

sans céder à la mythologie dont est investie le domaine. 

Certains auteurs mettent en relief l'impact du discours •communicationnel en matière de politique et de 

communication municipales. On verra : 

I. PAII.LIART, Les Territoires de la communication. P.U.G, 1993, et en particulier la 2' partie consacrée à • 

L'affirmation des politiques municipales d'information et de communication • pp. 77-150. 
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 العالقات من جزءا وأصبح وكمنتج، منظمك لم يتمظهر بعدها إال فاالتصال .واألنشطة السكان توزيع إعادة خالل
 .7لإلنتاج االجتماعية

 ، وأصبحت8التساؤالت بعض مواجهة دون من يذهب ال خيال، الذيامل من اجلديد النظام هذا بدايات وأعلنت 
 إىل جنبا السياسي، لإلقناع  احملركة الرئيسية القوى ،"االتصاالت" واسرتاتيجيات هياكلها مجيع يف اإلعالم وسائل
ويبني "د, .  الطيبة لسمعتها املدنية واملؤسسات االجتماعية املشاركة وضعف االجتماعية، الروابط تفتق مع جنب
  معينة زمنية املطاف ولفرتة هناية استطاعت يف املعايري يف اإلعالم، العوملة ووحدة كيف أن "D. Wolton ويلنت 
 .Aأ. هريمشان  وصفه ما إىل ونقله تم تسويقهي معىن، واليت من أي وتفريغ املضامني شيء كل تسييس

Hirschman عنها أعلن اليت االتصالية من الناس يف الثورة التقنية العديد شهد وقد .9السياسية بالالمباالة 
 ،Mc Luhanien (L. Roy) ماك لوهان" العاملية حتقيق القرية وبدايات الشبكات، تقنيات وتطوير املتعاملني،
 .J باري. ج)واالتصال اإلعالم انفجار وسائل خالل من به املسموح والزمان املكان ومجاوز العاملي والتخاطر

Paré .) شبكة طريق عن بدأت اليت والدميقراطية، للمعلومات الطر  السريعة حولاملثارة  املواضيعأن  اآلن يبدوو 
 من فقط املوارد إىل الوصول لتقييد ال هو نفسها. والسؤال الفاضلة املدينة منطوباويا  أهنا مستوحاة اإلنرتنت،
 املتكافئ  يري العاملي الرتاكم منطق يف إدراجه ولكن املتحدة واليابان، والواليات األوروبية، املنطقة يف الغنية الدول
 من خالل املنافسة ما بني جزئيا نفهم أن ميكن اليت املتكافئة يري التنمية استجواب خالل من بالضبط هو هذا
 وتطبيقاهتا. التنمية الظفر بالرموز وعالمات على املدن

 جديدة وقيود جديدة مناطق - ثانيا

                                                           
7 - MARCHAND R., • Le Verbe et l'image de la Ville -, « Communication et espace productif » Cahiers du 

LERASS, n° 20, Mai 1990, pp. 57-63. Opcit p. 60. 
8 Neveu E., Une société de communication. Paris. Montchrestien, 1994. 

L’'auteur opère une déconstruction systématique des présupposés du discours de la « communication »
 
et de ses 

mythes tout en restituant les visées marchandes et manipulatoires qui les animent. On verra en particulier : 

« L'impératif communicationnel comme injonction sociale »  pp. 110 et sq, et «  Monopolisation de la violence 

et contrôle des réseaux de communication ». pp. 127 et sq. 
9 WOLTON D., « Les Contradictions de l'espace public médiatisé ». Hermès n°10, Paris, CNRS, 1992, pp 95-

113. 

Une thèse proche de cette dernière a été développée récemment par A. NIArrEi.ARD à propos de la  

«Communication internationale », conférence à l'occasion de la remise des VI` Prix à la Recherche sur la 
Communication Sociale, Generalitat de Catalunya, 1994. 
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 قد االجتماعي التنظيم تدعم اليت التقليدية فان املناطق التجاري،التبادل وعوملة  االقتصاد عوملة مع بالتزامن  
 أيضا ولكن تالت السكنيةالتك من خالل توسيع واإلقامة، لتغيريات النشاط، وسهولة حركة العمل نتيجة تطورت

االجتماعية اليت تتقامسها. إن  للفئات اجلديدة املعيشية بعض الظروف فرضتها اليت والروابط املواقع بسبب تفكك
 إضافة والزمن املعاشني ، واملفتتة للفضاء و دور التصورات املتنافسة املعيشية، األوضاع اليت تؤثر على التحوالت 

 اإلقليمية للوحدة التقليدية األسس يف يموض متزايد إىل أدى كل ذلك املتزايد، اإلعالم تضخيم وسائل إىل
 (.(J. Paré)باري. ج) رسم حدود هلا يف احلقيقة نستطيع ال واليت املدينة، إليها اليت تشري والسياسية االجتماعية

فاعلني السياسيني ملختلف للبلدية، بالنسبة لل اإلدارية احلدود خارج واحلضري االقتصادي الفضاء إن متديد  
 على األقل السياسات للصور الذهنية و اجلماعات احمللية  يرتافق مع ضرورة إعادة حتديد املبادئ لشرعنة عملهم،

 الالمركزية. تطبيق عن الناشئة التحديات مع متوافقة
و . واإلقليم الوطين وباأور  الوسيط بني االقتصادي اجلديد الرئيسي للفضاء املوجه أصبحت املقاطعة )اجلهة( هي 

 النظام بني الرتابط من ويزيد ذات التدخالت العمومية األسوا  السلطات احمللية، حيّول اجملال اجلهوي لبنية بتغيريه
 واحد من وهويات القرية، وهذا اسرتاتيجيات حملية حساب على بناؤه جيري الذي اجلهوي السياسي اإلداري

 خطاب مترير طريق واملرجوة،  ومن املفارقات ، فهي متر عن املعلنة ية املدنهو  لتشكيل التفسريات اليت تؤدي 
من  إال قليال و الذي مل يرتك االقتصادي املتميز للمؤسسة وإدارة األعمال، األداء هو خطاب موحد و منسجم،

   . واحلضرية االجتماعية للسياسات واالختيارات الدميقراطية املشاركة مثل األخرى، املشاكل جملموع احليز
املنتخبني  قبل من للمدن النسبية واملزايا الرمزي األسوا  ذات املنفعة العامة تسمح يف املقابل بالبناء ترشيدإن 

للفضاء االقتصادي  املنقح اخلطاب عن االجتماعي الصراع وإبعاد مناطق مقسم للوعاء االنتخايب، تسيري و احملليني
وتركيز  حبتة من خالل إشكالية اقتصادية املدن، يف والثقافية لة االجتماعيةانه لتسطيح للمسأ الدويل املنافس.

 والتعبري للفاعلني اجلمعويني بالتدخل إىل عدم وجود هامش يؤدي باخلصوص بريوقراطي  على ممارسة السلطة مما
 املخالف، والذي جعلته املتاجرة بالصورة خارج اللعبة على ما يبدو. السياسي

 إىل تؤدي الكبرية بالفقر املدن وصم الضواحي خارج أن اآلثار اليت ختلفها عملية باخلصوص حظنال أن وميكننا 
 الكامنة السياسية واألسوا  مدن  ضواحي متخصصة، مما جيعل الصراعات تشكيل حنو االجتماعي الصراع نقل

 وراءها حمصورة يف مناطق معينة.
لتبدو متماثلة  شيئا فشيئا املدن الفرنسية، تتجه لتنمية متكافئ  وجود هذه االزدواجية يف املكان، واملنطق الغري 

 من اجملتمع ، و بالتايل يصبح تتجلى على املستوى العام يف اليت االجتماعية الرتكيب و البنية متاما كاالزدواجية 
 موعةجمل السائد إال كما يف اخلطاب والسياسي بشكل عام  إمجاع على توحد الزمن االجتماعي تصور الصعب
يعمل إذن على التمويه إلنشاء مكان  املدن يف االتصاالت حول املهيمن إن اخلطاب خاصة على األقل. اجتماعية

ما حمايد أو مقصود، هو مكان املنافسة العاملية، مكان لالقتصاد احلر املزعوم الذي يعىن باإلشهار والرتويج و 
 عن احتياجات جمموع املواطنني التكهن و التخمني أكثر مما يعىن بالتعبري احلقيقي
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 مقاربة أي حمل حلت قد الصحف احمللية للبلديات يف سياسات "الصورة" و دائما باسم الربايماتية، فإن 
 بينه كما احلضري النقل أو حىت االجتماعي، والسكن العقارات، سياسات االجتماعية مثل للمشاكل منسجمة
  ديسك. Padioleau باديولو

 الرغم على الحقوق مفهوم يلغيان للموارد يمحوان، إن لم النفعي والحديث النهج التداولي )البراغماتي(، "إن الرغبة في 
القوة، و يتمتعون  بنفس موارد لديهم احتياجات، لديهم وبدون شك فإن الناس مميزات الفعل العام.  من ميزة أنه من

لبيئة. ولكن العقالنية البراغماتية المهيمنة على المقاربة ا احترام مثل الجماعات و حسب بحقوق مختلفة على مر الزمن،
غالبا ما توجد في طياته تشريعات البرنامج  التي والمبادئ الحقوق باحترام المعنية المعيارية الألستراتيجية تبقي العقالنية

 . 10التقليدي بكل بساطة في الخلفية
 االقتصادية السياسات مجيع اليوم تلهم اليت دةاجلدي الليربالية التجارب يف سنوات الثمانينات ومجسدت

 الطبقي، وللصراع الصراع خلطاب قوي "االتصال كبديل موحدة ، الشمالية وأمريكا أوروبا يف واالجتماعية
 نطا  على برايماتية معممة لصاحل احلقو  يف قضية أي ومتييع املصاحل، ولنماذج والتخلف  البديهي االجتماعي

التحرك  هذا السو  تنظيم لصاحل العامة اخلدمات مجيع خصخصة تبيني .النظر قصرية ارةوإد روح وبال واسع
 ضد الدولة "إعادة إنشاء أو" لألراضي اجلمهورية االستعادة" شعارات فيه رفعت والوقت الذي يف الغريب والشاذ

 الوطنية". للحدود العابر االقتصاد التفكك و قوى
 
 

  جتماعيةا روابطو  هويات – ثالثا

إّن املدينة مريضة يف كل مكان، ويرجع عليها صدى األزمات اليت مير هبا اجملتمع برمته دون أن تتمكن مبفردها     
من التصدي لالضطرابات، أوتلبية االحتياجات اليت جيب أن تواجهها، واليت هي الرسالة املاثلة و دائمة احلضور 

تماعية اليت متثل كل املعايري والرهانات واألجهزة التصحيحية عند سكاهنا ومواطنيها وزوارها. إّن املسألة االج
للمجتمع احلديث، هي يف قلب إشكالية املدن والفضاء احلضري. فهي متّكننا من فهم املواجهات يف التمثيل لدى 
ف الفئات االجتماعية اليت تريد االستحواذ على املكان، وتغيري الفرو  املختلفة لوضعياهتم االجتماعية وظرو 

معيشتهم. فاملدينة بصفتها املكان الذي تقع فيه اجملاهبات بني املعايري اليت تشرعن النظام االجتماعي، وكفضاء 

                                                           
10 - On verra sur ce point : 

S. WACHTER, Politiques Publiques et Territoires. Paris, L'Harmattan, 1989, et notamment : 

P. LEGALES, « Décentralisation et marchés d'intervention publiques», pp.7-21 et • Les politiques de 

développement économique local •, pp. 131-156. 

J.G. PADIOLEAU, «Un mouvement de rationalisation de l'action publique urbaine : le planning 

stratégique», pp 157-187, in S. WACHTER. 

I., CARRERAS « La ville duale, processus et formes », L'Avenir des villes, pp. 143-152. 
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للنشاطات، أصبحت حمل صراع للتعاريف املختلفة بني الفئات االجتماعية، ولكن أيضا ألن تداخل السياسات 
ية، مجعل أكثر فأكثر من يري املمكن متييز الرهانات احمللية العمومية والرهانات إلعادة إنشاء اجملاالت السياسية احملل

من الرهانات االجتماعية الشاملة، وهي األشياء اليت يتحدث عنها احملللون للحياة السياسية عندما يتكلمون عن 
 "تأميم الرهانات".

ا املدن وعممت، هتدف إن الصيغ الفلسفية اليت تعتقد أن اإلنسان خلق على هيئة اخلالق و اليت مسيت من خالهل
إىل ختطي الفئات االجتماعية لصاحل "حلم" أو  "جسم" يكمن بداخله تضامن أعضائه يف "جمموعة عضوية" 
مفرتضة. هذه األخرية تساهم يف احلفاظ على الضبابية الفنية الضرورية لنفهم أّن التفرقة االجتماعية حتت كل 

 رئة أو قليلة على كل حال، و ال متثل إال حالة مؤقتة أو عابرة.األشكال اليت تتجلى يف املدينة ليست إالّ طا
زيادة على ذلك، فإّن املدينة واألحاديث اليت تتناوهلا، تسمح أيضا للنخب االجتماعية والسياسية لالسرتاتيجيات 

نه الزمن، بتفادي العالقات املتشنِّجة اليت أصبحت املدينة مصرحا هلا لصاحل متثيل عضوي وإيديولوجي قد عّف ع
 والذي كان يغطي عن مصاحل ورهانات الفئات املهيمنة.

إنّه لكاشف وملفت للنظر أن يكون بيان رؤساء بلديات فرنسا ُمَعنونا بـ"وطين هو املدينة"، داعيا إىل املرجعيات 
باملواطن  الوطنية،إىل نكران الذات لصاحل داللة مجد صعوبة يف أن تصبح موضوعية. صحيح أنّه يف يياب االهتمام

واحتياجاته، يبدو من املناسب جدا خلطاب برّا  وأناين التذكري بالّروابط املقّدسة اليت متثلها األّمة املهّددة. فإن 
العبارة تكشف بداخلها حتلل الرابطة االجتماعية واليت تشهد هلا بذلك بالذات، األمراض اليت أصابت بعض 

 .11الفئات االجتماعية
أو تعفن وسط املدن هي هنا لتذكرنا باستمرار أّن املدن أصبحت  شفت عنها ضواحي املدن،إّن األمراض اليت ك 

 L. ROYأماكن للتعبري عن جمتمع جمزأ ومفكك ومتعدد إىل أبعد احلدود. ل.روي 
وية  حتيل إىل ارتباطها مع اجلهإذا كانت القضايا اليت متس الروابط االجتماعية والسلطة والتنظيم االقتصادي واهلوية 

فإّن هذه األخرية ال ميكن أن تنشأ من خالل املتكلمني والفضاءات املتناولة  I. paillartكما يبنّي ذلك أ.بايار.
من طرف اإلعالم والعمل اإلعالمي. جيب متييز حصة أو مسامهات كل نوع من وسائل اإلعالم يف تناول وبناء 

ة املناسبة لقراءهتا. ميكن ألقاليم االتصال تعيني أمناط التسيري املعلومة، واملرجعيات اجلهوية اليت تعطى فيها املعلوم
أو إعالن اهلوية حسب أنظمة التصنيف اخلاصة ) الفئة، التموضع، أصناف التعيني واملراجع، الفضاء، النسبة...( 

سمني. وعليه تكون األقاليم ترمجة حبتة جملاالت املرجع
ُ
يات أو جماالت أو ترمجة خطابات الفاعلني اخلاصني يري امل

السلطات املتنافسة ملختلف الفئات االجتماعية، مرتمجة آلفا  معاين أو مبادئ "وضوح" العامل اليت هي خاصة 
هبا. ومن هنا الرتدد والتأرجح بني اإلعالم املوضوعي حول احلياة االجتماعية للفئات داخل املدن، وإنتاج صور 

 . 12جام اخليايل للمدينة واجملتمع الذي يوجد هباوهويات افرتاضية متكن من اإلبقاء على االنس
                                                           
11 On peut voir aussi sur ces points 

F. DUBET, D. lapeyronnie, Les Quartiers d'exil. Paris, Seuil.1992 
12 J. DONZELOT, L'Invention du social, Essai sur le déclin des passions politiques. Paris, Fayard, 1984.  
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إّن املدينة مثلها مثل مجيع املفاهيم اليت تسمي وحتدد أسس اهلويات، هي دائما نتاج مسارات تارخيية خاصة 
حبضارة معينة وبظروف إيكولوجية وإنسانية خمتلفة نسبيا. ال ميكننا التحدث عن املدن، أو على األقل عن املدينة 

نستدعي مجيع النماذج االجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت تسمح بفهم الديناميكيات الداخلية  بدون أن
واخلارجية للعالقات االجتماعية، واليت حتدد عن طريق منطق متعدد األمناط، و ترتكب ويعاد تركيبها من تداخل 

ومناطق النفوذ... إن كان يوجد مناذج أقاليم خمتلفة حسب العهد، واألماكن املتجاورة وعالقات احلكم بينها 
طوبولوجية للمدن، فإن هذه النماذج هي نتيجة لقصص بارزة متعلقة بالظروف اإليكولوجية األوىل، كما هي 
 متعلقة مبسار التحول اهليكلي الكبري الذي مل تكن أشكاله وحمتوياته وإيقاعاته متجانسة إذا كانت يري موضوعية. 

للنشر الثقايف يعرّب بأّن احلضارة كمسار   F.BRAUDELالذي عرّفه ف. برودل  إنَّ االقتصاد العاملي
واالجتماعي يأخذ يف طريقه أو يتخطى أشكال اهلويّات اإلقليمية من خالل تشكيل البلدان. رمّبا هذا ما يفسر 

ففي هذا الصدد ظهور أشكال املدن يف يالب األحيان "بروح العائلة" مثل ما هو احلال بالنسبة ملدن اجلنوب. 
ميكننا أن نقول بأّن تشكل املدينة واجملتمعات احلديثة جيدد اجملتمع يف جمموعه، ودليله الثقايف والتمثيل الذي تنبثق 

 .13تشريعاقانونيا و  عنه أشكاله املؤّسسة
 

 : التيصور وتمث – رابعا

الم واالتصال اجلديد واجلرائد وكذلك إن كّنا نستطيع فعال مالحظة تنوّع أقاليم اجتماعية تناولتها وسائل اإلع 
تعدد قطيب للممارسات االجتماعية والثقافية، فإنّه ال ميكننا أن نستنتج أن وسائل اإلعالم هي وحدها املنتجة 
للهويّة االجتماعية واليت تنسبها بالذات، نسب االستماع أو القراءة أو االرتياد إىل اهلياكل املنبثقة عنها. من 

ارك وسائل اإلعالم يف هيكلة وحتديد وتعريف فئات وسالسل املعرفة اليت ينسب إليها تشكيل البديهي أن تش
الرّأي العام حول عدد من القضايا. يري أنه من الصعب تقييم أثر واستقامة املواقف اليت تعلن عنها االستطالعات 

ت مكونة من أنظمة ممارسات وقيم أو التحقيقات حول اهلويات احمللية، اجلهوية أو األوربية. فمسارات اهلويا
واجملموعات واليت  تكونت تارخييا، وهي تتجدد حسب الظروف اخلاصة عن طريق العادات وأشكال مجّمع األفراد

متكن هؤالء من تسمية أو إنتاج ظروف استقبال أو رفض عالقات اهلويات اليت كونتها وسائل اإلعالم. إن مسألة 
ت املرجعيات اليت حتيل إليها كل واسطة )إذاعة، تلفزيون، جريدة، مسريين، تنوع املناطق احمللية، أي جماال

                                                                                                                                                                                     
Manifeste des Maires de France. Paris, Grasset, 1992. 

G .  B U R G E L ,  La Ville aujourd'hui. Paris, Hachette, 1993. 

H. LEFEBVRE, La production de l'espace. Paris, Anthropos, 1981. 
 

12 - P A I L L I A R T  I . ,  l e s  territoires de la communication. P.U.G, 1993. 
13 On verra notamment : F. Braudel, Grammaire des civilisations. Paris, Flammarion, 1993. M. 

WEBER, La Ville. Paris, Aubier, 1992. 

R. LEDRUT, L'Espace en question. Paris, Anthropos, 1976. 

B. BADIE, Les Deux États. Paris, Fayard, 1986. 
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منتخبني، الفتات إشهارية...( تطرح مشكلة الظروف االجتماعية إلمكانية االستقبال نفسها عند فئات اجتماعية 
ي مع ضعف اهلياكل الثقافية ومساراهتم التارخيية جمزأة أكثر فأكثر، بالتواز -وأفراد أصبحت خصائصهم االجتماعية

 .14التقليدية للتعبئة االجتماعية )مجعيات، نقابات، أحزاب سياسية( وتصورات اجملتمع اجلمهورية
و مع ذلك، فصحيح أن وسائل اإلعالم تشارك يف بناء الصور والواقع اليت تروج هلما لدى املستعملني والسكان 

ات االجتماعية أن مجد فيها ميكانيزمات للتوجيه. أينما وجدوا، ولكن باملقابل ميكن إلعادة تعريف املمارس
تبني عملية اإلعالم مسارات معقدة لتشكيل، وبناء، وتأسيس، وقصص، ومفاهيم،   O. Paréأ.باري

ومتطّلبات، وجماالت املرجعيات، التارخيية واملعيارية اليت جيب أن تبلغ عن احلقيقة املفرتضة لألحداث، و من مث عن 
الشرعنة اليت وقعت فيها. تعمل عملية اإلعالم على اإلبالغ مع التفسري يف نفس الوقت، أي مبادئ احلقيقة أو 

تبين سيناريوهات مقبولة لإلحداث، أي مطابقة أو قابلة للتصديق عليها من طرف خمتلف مكونات اجلسم 
إلعالم تعين عدة االجتماعي، أو كذلك متوافقة مع التمثيالت املهيمنة يف سيا  تارخيي معني. إذن فعملية ا

 مستويات للتحليل:
، نستطيع أن نعترب أن "إنتاج معلومة يفرتض حتويل املعطيات M. Mouillaud_ فمثلما أشار إليه م. مويار 

املختلطة " إىل وحدات متجانسة. ومسار ليس خاصية من خاصيات وسائل اإلعالم، وهذه األخرية ال متثل إال 
 دأ مسبقا قبل األجهزة اإلعالمية الصرفة.منتهى العمل االجتماعي، وتشكل يب

_هذا التعريف األول يشري إىل جمموع العادات االجتماعية وإىل العالقات بني الفئات االجتماعية اليت تتحكم يف 
مدى القابلية لذلك التمثيل أو ذاك، بعبارة أخرى، حييل إىل العالقات السياسية اليت تفسرها حماوالت خمتلف 

 أو التوجيه لفرض اإلشكاليات املنقولة عرب وسائل اإلعالم. الفئات للتأثري
_ميكننا أن منيز بني اهلياكل وجماالت املرجعيات اليت يتم وصفها "بالعقالنية" من طرف وسائل اإلعالم واليت حتيل 

 من حني إىل عملية بناء"الرؤى" االجتماعية، واليت مت إضفاء الشرعية عليها بفعل التكرار اإليضاحي أو التذكري
 آلخر، واليت تتحكم يف فرض اإليقاعات لتسيري األحداث وسيناريوهات اإلقناع أو التالعب باملراد.

ميكن أن يستهدف مسار الفعل اإلعالمي املنتوج املشار إليه من خالل اجملال الصحفي نفسه كمتدخل من 
" )التقاليد( اليت حتدد Topoiفية نسبيا لـ"اخلارج، أو يريد أن يفرض على اجملتمع رؤاه، وإذن عاداته، أو ترمجة و 

األذوا  والقيم ألي مجهور،و أسلوبه يف اإلعالم، وإذن نوع من اخلصوصية االجتماعية يشعر هبا، أو جلية أو حىت 
مفرتضة، أو أيضا كأعمال هليئات يف مشاهد علنية واليت يتم خالهلا عقد وحل ملشاكل حقيقة أو متخّيلة واليت يتم 

عليها حسب رهانات ودرجة التأسيس املمكنة هلذه الرهانات من طرف الفئات االجتماعية اليت تأخذ التصديق 
مواقفها منها. وهنا يكون دور استطالعات الرأي مالزم لعمليات بناء الرأي لدى هؤالء الذين من املفروض هم 

 من يقدم التقرير عنه.
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ركني يف بناء اخليال االجتماعي حىت ولو أنه من الصعب يبدو من املقطوع به أن الصور واخلطاب اإلعالمي مشا
القيام بتقييم موضوعي هلذا التأثري. وتبقى عملية االستقبال إحدى أهم املسائل لنظرية اإلعالم. وتظهر بعض 

ألن املشاكل أكثر بروزا ألهنا أكثر ومسة عند الناس مثل العنف وانعدام األمن، والبطالة واإلقصاء، والّرشوة... ذلك 
هذه املشاكل تكشف النقاب لدى املواطن عن عناصر الوضعية الغريبة للنظام االجتماعي. وباملقابل، نالحظ 
تالشي كبري لألحداث واملفاهيم اجملّردة مثل تلك اخلاصة بالسياسة ألن هذه األحداث واملفاهيم حتدث عدم 

 .15زيمساواة اجتماعية وثقافية كبرية يف قدرة التفسري والتحكم الّرم
 
 

 .وقطيعة اجتماعية حضرية، أزمة - الخامس

وهكذا فإّن األزمات والتطّورات اليت حتّول املسارات االجتماعية ومن مث اهلويات، ترتجم من خالل ظواهر اخللل 
املوجودة بني وحدة وعاملية التمثيل والوضعيات اخلاصة املعاشة من طرف األفراد واجلماعات يف سيا  اهنيار النظم 

ربى لالعتقادات، وتشرذم األفراد، واالنطواء على النفس واالنسحاب السياسي واالجتماعي من الساحة. من الك
هذا املنظور ميكن أن تبدو املدينة كملتقى طر ، أو املكان الذي تتجدد فيه املنظومة االجتماعية كاملة، أي كبناء 

 J.Audouinتدرجيي يشمل كل من املتلقي والسيا  واملرسل.ج.أودوان 
حول اجملتمعات احلديثة من  M.Weber_ولقد تأكدت حركة العقلنة وال مباالة العامل اليت أشار إليها م.ويرب 

خالل ما يسمى باهنيار االيدولوجيات، وتراجع التديّن، وصعود )الشخصنة( حب التفرد كواحدة من الصور 
  ذلك الزهد يف السياسة والعزوف عنها.االجتماعية والسياسية البارزة خالل العقود األخرية، ومما يبني

تكونت هذه احلركة يف نفس الوقت مع التحوالت االجتماعية النامجة عن فرتة الثالثينيات اجمليدة، واحلركة العمرانية 
الفوضوية نسبيا يف اخلمسينات، وظهور اجملتمع االستهالكي والغري مؤدجل و املنبثق عن تكاثر الفئات االجتماعية 

 .16ةواملهني
أدت التحوالت اليت مست منط العيش، وختصص أمناط السكن، والتواجد االجتماعي، وتزايد احلركية داخل 
وخارج املدن، وسهولة احلصول على السكنات يف العمارات إىل تزايد ظاهرة عدم التضامن فيما بني الفئات 

سبب الصراعات املتنافسة يف الشغل بشكل كبري. وأّدت أزمت السبعينات إىل اشتداد هذه الظاهرة وتفاقمها ب
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والنامجة عن عدم االستقرار يف الوظائف، ومن خالل تضخيم الصور ولعبة وسائل اإلعالم يف عكس صور خادعة 
للفئات االجتماعية. ومن الالفت اليوم، أن حركات االحتجاج حتدث يف الشبكة االجتماعية املهّمشة: شباب 

 ت مسحوقة بسبب البطالة، مظاهرات للمتقاعدين...حمروم من التكوين ومن العمل، عائال
سنوات من الدعاية ضّد املهاجرين، واخلطاب األمين الذي مارسه اليمني املتطّرف، كل ذلك ضاعف  30وبعد 

 من االنطواء على النفس واالهتام بالشبهة اجلماعية.
ة، وشكلها احلضري وخنبها، تتكاثف فيها إن الوضعية النسبية للمدينة، اعتبارا من موقعها كقوة جغرافية اقتصادي

 مجيع الظواهر االجتماعية والتمثيالت املتقاطعة ملختلف وسائل اإلعالم والرهانات املتصارعة اليت تتجدد هبا.
وهبذا املعىن، ميكن أن نفهم املدينة كمحلل للصراعات االجتماعية وألنظمة القيم اليت تشق اجملتمع كله، تطهر 

ء لعرض صور اجملتمع وحركيته، كنظام للقيم والتصويبات للعالقات االجتماعية اليت يشعر هبا املدية إذن كفضا
 األفراد واجلماعات ويعايشون مجارهبا خمصوصة هبم كمجموعة مفاتيح للقراءة ودالئل على الوضع االجتماعي.

شمل تكوين املدينة نفسها ، كعالقة لبنية العالقات تR.Ledrutوهكذا تظهر املدينة، كما بني ذلك ر.لودروت 
 .17والظروف املكونة للحياة االجتماعية وكذلك أشكال التعبري يف فضاء احلياة اليومية

إن املدينة اليوم يف أزمة هوية، ألن املسارات االجتماعية واالقتصادية اليت ختصص اهلوية اجلماعية للفئات هي 
كاين الكبري تبدو يوما بعد يوم كمصرح للتشرذم االجتماعي نفسها يف أزمة، وألن املدينة املوسعة، أي التجمع الس

( إن متركز الساكنة الضعيفة اقتصاديا واجتماعيا يف الضواحي مع B.Teitelbaumو لإلقصاء والتهميش. )
اهلشاشة الكبرية للفئات الشبانية أو املسنني تؤدي إىل إحساس مجاعي كبري باإلمهال،  والشعور أهّنم منسيون من 

 لسلطات العمومية ومن أصحاب القرار السياسي، و من اجملتمع.طرف ا
_إن منوذج دوركامي لالندماج االجتماعي خصب لتوضيح تسلسالت التبعية، والتداخل االجتماعي والثقايف اليت 
تنسج من خالل العمل لتنظيم وتوضيح املكانة اجلماعية، وإلضفاء الشرعية على الوضعيات االجتماعية والسلم 

 ياري لتكوين اهلويات وتوجيه التمثيالت.املع
من املهم أن نسجل أن من بني األبعاد احلالية ألزمة املدن تلك املرتبطة بعدم التصويب الكلي للمجتمع الصناعي 

 ولنماذج اإلدماج والرتقية اليت خلفها لدى األفراد واجلماعات.
لة لقطاعات واسعة من السكان: شباب بدون إن اإلقصاء حييل يف نفس الوقت إىل التهميش الناتج عن البطا

تكوين، مهاجرين، متقاعدين من قطاعات خمتلفة وزائلة، نساء إطارات فو  سن اخلمسني...ولكن أيضا إىل فشل 
 السياسات العمومية ذات الصلة "بالدولة املعجزة" وإىل عدم مطابقة ميكانيزمات توزيع العمل مع النمو.
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، ليس هبا عناية للبىن مراقد" يري جمهزة، وبعيدة عن املركز-حي وتشكل "مدن_يؤدي توسع املدن حنو الضوا
للمحيط، سيئة الصورة عند الرأي العام وحىت عند السكان أنفسهم، كل ذلك يؤدي إىل إحساس مشرتك التحتية و 

  ء االجتماعي و التهميش السياسي. لدى السكان باإلقصا
ة عن إمهال الطبقات االجتماعية احملرومة، وكذلك عدم وجود مداخيل إن تراكم عدم املساواة التقليدية النامج

منتظمة مع اهلشاشة اليت تنتج عن ذلك، تؤدي إىل توسيع الفجوات املادية واالجتماعية بني مدن الضواحي 
ه الثقايف الذي توفر -ووسط املدينة، إضافة إىل احلرمان الناتج عن اختالل الوضعية العادية للمشهد االجتماعي

 املدينة، والواقع املعاش ضمن الفقر والعزلة اللتان تسودان يف الضواحي.
مجلت أزمة املدن اليوم أكثر يف موضوع الضواحي اليت ترمز إىل سوء العيش جملتمعنا. تارخييا مل تكن  

ا بعد احلرب الضواحي متثل دائما األماكن يري املؤهلة كما توحي إليه اليوم. يسمح لنا تاريخ النمو و التطور مل
العاملية الثانية، وكذلك أزمة السكن يف اخلمسينات مع االنفجار الدميغرايف الناتج عن نسبة الزيادات، بفهم سياسة 
تسيري اجملموعات السكانية الكبرية اليت بدئت يف ذلك الوقت، حىت لو أّن املفاهيم اليت استلهمت منها كانت 

غلني بفضل الثورة الصناعية هم املستفيدين األوائل منها، كان ميثل تسبب إشكاال اجتماعيا، فإن العمال املش
التطور واحلداثة مع األخذ بعني االعتبار املساكن الشعبية يري الالئقة واألحياء القصديرية اليت كان يقطن هبا يف 

تزايد تلك الفرتة واليت حتيط باملدن. فاملدينة ُصمِّمت إذن يف سيا : التشغيل الواسع و التطور امل
للمداخيل،كفضاء عملي تسود فيه بالدرجة األوىل االهتمامات مبشاكل املرور وللبىن التحتية اليت من شأهنا حترير 

 السكان من عزلتهم النسبية وتتمثل يف الطرقات.
ة، مل يصبح إال يف هناية الستينات النقد للمجمعات الكربى هو الدافع والرمز ملطالبة شاملة تتعلق بنوعية احليا

وانتشار التجهيزات اجلماعية، ونوعية السكن والفضاءات، وتطوير حياة اجتماعية  مل تكن من اهتمامات احلضرية 
 يف فرتة قد ولت.

أما السبعينات، فباملوازاة مع تفاقم البطالة، فهي متيزت حبركة دءوبة للعبور إىل امللكية اخلاصة، سواء بالنسبة 
ذين انتقلوا إىل املنازل الفردية، واليت أصبحت متيز بني الطبقات االجتماعية، للعمال أو اإلطارات املتوسطة ال

وحمركة للنشاط العقاري. فقد استغلت السكنات الشايرة اليت كانوا يشغلوهنا، وأصبحت بدورها تأوي كل 
ة االقتصادية يف اجملموعات احملرومة اآلتية من وسط املدينة، فرنسيني كانوا أو مهاجرين. ومبناسبة اشتداد األزم

الثمانينات، بدأت تظهر مجيع املشاكل املتعلقة بقلة التجهيز، وعدم مالئمة السكن، واهلوة ما بني وسط املدينة 
والضاحية، كل هذه املشاكل تفاقمت مع استمرار بطالة مستدمية يف أوساط ساكنة هشة وضعيفة. وبالتايل ندرك 

كربى، جيب فهم مجيع ميكانيزمات اهلشاشة واإلقصاء اليت تربر أنه عالوة على النقد للتجمعات السكنية ال
، وكذلك املطالبة مبواطنة يثبت الواقع يوما بعد يوم أهنا يري موجودة.  3891"املسرية من أجل املساواة" لسنة 

اصل هذه التحركات معاصرة أيضا لتحول أمناط االتصال والتواصل، و التبادالت، واختفاء أماكن االتصال و التو 
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التقليدية مثل األسوا  واملعارض اليت هتدد باختفاء مناسبات التالقي ، وحوارات التعارف املتبادل واليت من دوهنا 
 .18لن تكون هناك حياة اجتماعية حيوية ممكنة

 : وتعاقب مشاهداتها المدينة - سادسا

ذلك م.رونكايولو إنه املسار االجتماعي برمته الذي يصبح موضوع حبث ومبدأ للشرح، كما يبني 
M.Roncayolo  فاملدينة هي أيضا منتوج اجتماعي، وصلة، وجهاز، ووسيلة للتوزيع والتمثيل للفئات.

االجتماعية اليت تتجاور أو تتجمع هبا حسب الديناميكيات املختلفة للتطور االقتصادي، الثقايف والسياسي، 
لتنظيماهتا املختلفة، ولكن أيضا عمل الرجال خالل وحسب املنطق الذي تتم به هتيئة الفضاء )املكان( العاكس 

تاريخ ال يرحم، داخل نطا  حضارة مجهل احلدود املصطنعة وأقاليم التالقي. فإن املدن كما ذكر ف.برودل. 
F.Braudel ثقايف -هي تعبري احلضارات جيل بعد جيل، واليت اندرجت فيها داخل فضاء طبيعي واجتماعي

ن خالل بعض اإلحصاءات املورفولوجية )البنيوية( اليت تعرب عن نوع من تشكيل خاص نسبيا، والذي يربز م
 للعالقات االجتماعية،والعالقات مع اآلخرين، ومع الطبيعة و احلياة، كما كتب:

"إّن الحضارات هي مجتمعات. ليس هناك حضارة بدون مجتمعات تحملها والتي تنشط توتراتها وتطوراتها. كل حضارة 
تها األساسية من "النظرة للعالم" التي تتبناها. ومن ثم، في كل مرة، فإن هذه النظرة للعالم ليست إال نسخة تستمد توجها

 وحصيلة للتوترات االجتماعية السائدة. فإن الحضارة كالمرآة، هي آلة لتسجيل هذه الثورات وهذه الجهود."

وإعادة متوضع ملختلف الفئات االجتماعية،  وهكذا فإن املدن تبدو كمؤلفات، كحقائق ثقافية، وكأماكن متوضع
قد أشار إىل أن املدن كانت منظمة على شكل وحدات  M.Weberوكان م.ويرب رتبت التاريخ وأعطته شكله.

اجتماعية وسياسية بشكل متماثل لبنية الفئات والقوانني السائدة. كل فهم للمدينة يفرتض منذ البداية أن تفهم 
شخصية هذه لفضاء)املكان(، واليت حتدد روح و للعالقات االجتماعية املرتامية يف ا على أهنا نوع من اخلاصية

املدينة. هذه األخرية هي يف كل فرتة وليدة القيم الرمزية أو الدينية أو التجارية اليت كانت سائدة أو الزالت تسود 
 فيها.
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( تشمل بعض األمناط لألشكال schème، فإن مفهوم املدينة مثل البنية )R.Ledrutوكما يبني ر.لودروت 
االجتماعية والفضاءات االجتماعية. وهكذا إذن، فإن املدينة هي يف نفس الوقت فضاء ذهين ترتكب فيه وتتوزع 
فيه العالقات االجتماعية والتمثيالت اجلماعية. فكل منطية للمدن هي يف نفس الوقت منوذج لألشكال 

من خالل العالقات االجتماعية واألشكال السياسية. ميكن إذن أن االجتماعية، شكلت خالل تاريخ التمثيالت و 
يكون هناك نوع من اهلوية اخلصوصية للمدن، وهي اليت تعرب عن العالقات السياسية واالجتماعية واهليئات لتنظيم 

بني ثالثة أنواع   R.Ledrutاجتماعي خاص بالفضاء احلضري كما هو احلال باجملتمع. وهكذا مييز ر.لودروت
األثرية الربجوازية، أهلها هم الوجهاء، األعيان وكرباء القوم الذين حيتلون وسط  ةاملدينـ كبرية من أشكال املدن: 
لتحمي نفسها من التلوث العمايل،  ، واملنغلقة على نفسها91نة الربجوازية العنصرية للقرن املدينة القدمية، _ واملدي

كمها خنب ليس هلا أي تعلق باإلقليم، واليت ميثل هلا الفضاء مجمعا مجاريا ، و حتدثية_ وأخريا مدينة الربجوازية احل
. وأصبحت حدود املدينة يري قارّة ويري ثابتة شيئا فشيئا مع منو 19قبل كل شيء، أي مكان للتخطيط واإلنتاج

د لكل األنشطة. التجمعات الكبرية، وأمناط التنقالت، وعدم حتديد مناطق العمل والسكن، وعدم االستقرار املتزاي
وجيب على املدن أن تواجه أيضا املنافسة، وتشرذم أمناط التمثيل اإلداري واالقتصادي واإلعالمي والسياسي إخل... 
يف مقابل الصور اليت تعكسها املرفة والنامجة عن تالعب وسائل اإلعالم والرسائل، فإن املدينة كمكان للتعبري 

ية من املعلومات والصور اليت تصل إليها من كل جهة، واليت مجعل االتصاالت اجلماعي، قد مجاوزهتا األمواج اليوم
العضوية للمدينة بصفتها جالية سياسية صعبة أكثر فأكثر، والعالقات بني النخب واملواطنني، وأيضا بني املواطنني 

 أنفسهم.

ال السياسي حنو رهانات اجملتمع أصبح الشعور باالنتماء لدى املواطنني هشا، ألن الثقة فقدت شيئا فشيئا من اجمل
اليت تفاقمت أكثر مثل البطالة أو اإلقصاء، ولكن أيضا ألن السلطات احمللية دائمة الغموض ويري قادرة على 
مواجهة املشكل االجتماعي الذي هو أساس لرهانات املدينة واملشكل احلضري. هذا املشكل أكثر وضوحا حىت 

قليم احلضري والتقسيم اإلداري الذي يتبع له. وقد تعمق بعض الكتاب يف أنه ليس هناك انسجام موحد بني اإل
دراسة هذا "الطال " بني خمتلف املستويات السياسية ومراكز اختاذ القرار الذين يؤثرون يف التعبئة املدنية 

ياسة. تؤدي والتمثيالت السياسية وهويات الفئات. نتجت أزمة اهلوية للمدن عن أزمة التمثيالت للفضاءات وللس
اليوم عوملة االقتصاد إىل حرمان البلدان واألقاليم الوطنية من املرجعيات الثقافية ذات الصلة مبسار التشكيل 
الوطين، ودجمها إياهم تدرجييا ضمن فضاء اقتصادي ثقايف عاملي يزيد يف اتساع حركية الناس واألفكار واألمالك 
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يم القدمية للبلديات وسند للتمثيالت السياسية، أصبحت اليوم نفسها والنشاطات. فاملدن اليت كانت تعترب األقال
أقطاب جديدة لشرعية صاعدة واملتمثلة يف "الناحية" و"أوربا" القارة. ولكن هناك أيضا منطق جديد للتهيئة فرضته 

احمللي، السياسي  املتطلبات ذات الصلة بالتوسع العمراين، وكذلك اكتساح أصحاب القرار االقتصادي للمجال
ة على اجملال السياسي، إضافة إىل تشرذم املرجعيات اإلقليمية الناجم عن تكنولوجيات اإلعالم و ر وسيطرة ذوي الث

الشيء الذي يفسره تطور الربيد  واالتصال احلديثة. وقد أخذ منطق املد مكان منطق الفضاءات، وهو
و أيضا حيوية الواقع بصفة عامة. ونالحظ هذه  املواصالت، والقنوات، والشبكات، وحيوية التمثيالت للفضاء،و 

 .20التناول لألقاليم يف الصحافة احمللية اليوميةورات اليت ميزت أمناط املعاجلة و الظاهرة السيما يف التط

 المدن: وتسيير االتصال - سابعا

ات الثمانينات من عزز حتّول النخب السياسية واالجتماعية إىل إيديولوجيات التسيري وإدارة األعمال خالل سنو 
اإلحساس بالضعف حيال املسائل اليت كانت يف السابق تتكفل هبا "الدولة املعجزة" ولكنها اليوم أمهلت، وتركت 

 الدوائر االجتماعية.ية وللسياسات اخلاصة بالقطاعات و لبعض التصويبات التجار 

العوائق احملسوسة جملتمع يف أزمة، واالتصال  وهنا يكون رهان اإلعالم واالتصال حملاولة فهم العالقات املتوترة بني 
كدينامية لإلبداع والفعل اجلماعي. " فإن هوية املدينة إذن ال ينبغي أن نتصورها من خالل منط "شيء مرئي" 
فقط، أكثر مما ينبغي أن نتصورها كتعبري فعلي متناسق وتعبري عن "العيش املشرتك" حول ممارسات وقيم مشرتكة 

  .M.Roncayoloيولواإلحساس باالنتماء"، كما يبني ذلك م.رونكااليت تتجلى يف و 

وعبر هذا اإلحساس، يجب أن نقدر ما هو ميزان المصالح بالضبط، المصالح اإلقليمية التي تتقاطع مع المصالح 
فالوطنية االجتماعية االقتصادية أو مصالح الفئات. يضاف إلى ميزان المصالح فهم وإدراك إيديولوجياتها أو تشويهها. 

سكان المدن هي حقيقة إيديولوجية ولكنها في الغالب أو على األقل خلقت من طرف الطبقات أو النخب  لدى
 .21الحاكمة

أصبحت املدينة، واليت حولت لقضية مبهمة للصور، مكانا جلدلية حمرفة لالتصال، ألن لدى بعض وسائل 
اخلاصة باالنسجام االجتماعي، ولكن تلك اليت توسم  اإلعالم، فالرسائل واإلشارات احلاملة للداللة ليست تلك
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الفئات املعينة مسبقا، والصورة الذهنية اليت توحي إليها هذه األخرية عن طريق "اإلثارة" اليت تقدم للمشاهدة عند 
، ولكن أيضا ألن املبادئ السياسية اليت أسست 22العامة واإليديولوجيات اليت تتحكم يف صنع الرأي العام

ة اجلمهورية قد اختفت من املرجعيات السياسية، وحل حملها اخلطاب التربيري املدافع عن السو  واألداء للسياس
الفردي. ميثل جناح خطاب اإلقصاء يف سنوات الثمانينات حركة اإلنعاش السياسي واالجتماعي املتناول إعالميا، 

ا هي مهتمة بالنتائج االجتماعية الكامنة وراء ومستغل من طرف النخب السياسية واملهتمة بإعادة انتخاهبا أكثر مم
  M.Charrierهذه الظاهرة. م.شاريري

 وكانت سياسة كبش الفداء هذه عبارة عن حيلة ملرحلة انتقالية بالنسبة لنخب سياسية ليس هلا مشاريع حقيقية.
لفت لالنتباه. فاملدينة اليت فإن الدور الذي أخذته الصور عن املدينة يف حتديد النشاطات البلدية يف هذا الصدد م

وأصبحت بعد استخالفها للجماعة احمللية،  حتولت إىل التسويق السياسي انقطعت عن املشاركة احلامسة للمواطنني،
اإلهناك السياسي من لصعود القوي للمتخاطبني من جهة و احملور املرجعي األساس للعمل البلدي بالتوازي مع ا

 جهة أخرى.

الفضاء اإلعالمي بسبب اهلوة اليت ما فتئت تتوسع بني خمتلف املرجعيات اإلقليمية لوسائل  وأخريا تضاعف تشرذم
اإلعالم، وتراكم الصراعات اإلدارية لألقاليم اليت وضعتها الدولة. يبقى أن نفهم مسألة املدينة من خالل إشكالية 

جتماعية ختتفي، واليت تبقى على كل حال أوسع من اإلقليم التقليدي والذي تكاد حدوده اجلغرافية والسياسية واال
 احلقيقة املادية الوحيدة يف تأصيل املواطنني والتقائهم املمكن.

كان لربوز املسألة احمللية هناية السبعينات بإمكاهنا استعادة تعبريها احلقيقي بتجديدها لفكرة أن املواطنني ميكنهم 
و قليال إن مل خيتزل التمثيل الدميقراطي يف جمرد دميقراطية أن يكونوا الفاعلني احلقيقيني ملشاريعهم اخلاصة ول

. إن التغلب على التشرذم االجتماعي وحتفيز املشاركة الفعالة للمواطنني والروابط االجتماعية هي 23لوجهات النظر
اركة جيب أن يعرب عن احلق: احلق يف التقاسم واملش H.Lefèbvreففا  ملفهوم املدينة الذي قال عنه هـ.لوفابر

 السياسية وأيضا يف اإلبداعات اليت هي اليوم رهان حضارتنا.

إن املدينة حتت تأثري التعقيدات االجتماعية اليت خلفها تسارع اإليقاعات واالختالالت االقتصادية واالجتماعية 
ا بعد يوم متتجه لتصبح كيانا منقسما للمجتمع كله. توضح االتصاالت واملنطق اإلعالمي التناقضات اليت تبني يو 

  B.Teitelbaumفقدان السياسة اجلهوية للمدينة  يف نظر املواطنني. ب.تيتلباومتشرذم املكان احمللي و 
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فالرهانات االقتصادية اليت تنظم السياسات لوضع وسائل اإلعالم وتكنولوجيات االتصال أدت إىل تشرذم وحدة 
ات وللسكان وللرسائل. فاملنافسات احلادة بني الوسائل ووضوح الرؤية التواصلية للمدن لصاحل تسيري جمزء للمنتوج

والفاعلني تؤدي إىل تفضيل اإلعالنات والظواهر املثرية أو اليت تتناول العيوب مؤدية إىل توسيع التوتر وتشويه 
كثريا الصورة بالنظر إىل احمليط االجتماعي والذهين واحلضري. واألمر نفسه بالنسبة ملوضوع انعدام األمن الذي برر  

عن سوء التفاهم واملالحقات يف حني أن سوء حالة البنايات وسوء التجهيز املادي للمدن واإلقصاء االجتماعي 
تعطي االنطباع بأن األجواء مقلقة. إن تضخيم صورة األزمة السياسية وفثارها يتجلى يف ظهور صور سلبية ومنفرة 

ا خطرية أو حتوي يف طياهتا صعوبة العيش. مجاه بعض الضواحي اليت ينظر إليها بصفة عامة على أهن
  M.Charrierم.شاريري

تركت ظاهرة العزوف عن السياسة النامجة عن عدم التأدجل الذي وقع بصفة سريعة منذ هناية السبعينات املكان 
، إليديولوجيات التسيري وعدم تسييس اإلعالم، معززة بذلك فكرة يياب الرهانات داخل اجملتمع وداخل املدينة

مكربة الفجوة بني الدميقراطية الشكلية )الصورية( وبني اهليئات وعدم املشاركة الفعلية للمواطنني. وقد ضاعف 
( مضامني اإلعالم D.Magnan( واملنطق االقتصادي للمسريين )I.Paillartتطور اإلعالم املقدم للخدمة )

ه املواطنني إىل مستعملني ومستهلكني والغريب يف نفس الوقت أنه فكك اإلقليم السياسي للمدينة بتحويل
(C.Beaulieu ) 

وقد استبدل املنتخبون احملليون يف أيلب األحيان السياسة احلضرية املعدة كتوازن مدمج للمشاريع وللفئات 
أصبح التواصل إذن هو املوجه األساسي  االجتماعية بسياسات جمزأة للوعاء االنتخايب وبدون مشروع مجاعي.

 د املنحرفة أكثر فأكثر والغري فعالة يف يياب مشاركة اجتماعية حقيقية لأليلبية.لسياسة املشاه

وقد أدى حتول منوذج عملية اإلعالم والواسطة السياسية إىل مجزئة العمل البلدي ولكن يف نفس الوقت إىل فقدان 
دينة كما اجملتمع ميران بأزمة بنيوية، املعامل الدميقراطية اليت أقصتها إىل حد كبري إيديولوجيات التسيري. وهلذا فإن امل

ومها يف نفس الوقت تظهر من خالهلما أماكن وإشارات إلعادة تنظيم جديدة بإمكاهنا إعادة توليد فكرة للروابط 
 االجتماعية واجملموعة السياسية متضمنة األبعاد اجلديدة لتطور تقنيات اإلعالم.

ت االقتصادية والتكنولوجية وأثرها على البنية االجتماعية ميكننا فبمحاولتنا فهم بعض التطورات البارزة للتحوال
فهم الفجوات اليت متس مسار اهلويات والتعبئة االجتماعية ومسارات التمثيالت والوسطات السياسية اليت تتدخل 

شاركة يف االتصايل، ومن مث حنصر نطا  الفضاء العمومي الذي ميكن للنقاش أن جيعل فيه امل-يف املركب اإلعالمي
 قلب الدميقراطية.
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1.  

 (PQR)المدينة في الصحافة اليومية الجهوية

 وتيجان فرانسوا  ت
LA VILLE DANS LA PRESSE QUOTIDIENNE RÉGIONALE (PQR) 

JEAN-FRANÇOIS TÉTU 

 

  

معظم املشاكل اليت يواجهها اجملتمع منذ السنوات اخلمس عشرة املاضية )من تشغيل، وأمن  أنبكان يبدو  إن     
 تشكلالذي  PQRمنوذج الصحافة اليومية اجلهوية  نفا: مركزة حول تطور املدن، وباخلصوص املدن الكربىئة( وبي
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ناطق الريفية، والذي ترك فثارا كثرية واستمر بشكل نموذج املل وفقا مل ينشأ هناك، بل تطور باألساس يف فرنسا،
 .متاما قد اختفىاجملتمع الذي  كان يؤسسه  ريم أن، واسع

  

 .  األصول1

أصول الصحافة اإلقليمية، وهذه اإلعالنات وامللصقات الصغرية"، يف  ناتذكر  نليس ذا دون جدوى إولذلك 
، وبورجوين Poitiersبواتييه  وإعالنات ملصقات 9571ت األخرية من يف السنوا أصبحت اليتو املقاطعة، 

Bourgogne هذه الصحافة  تغذتشيئا فشيئا مث  .9571سنة  يف "يطلق عليها اسم "صحيفةأن ، اخل...قبل
وما على مدير  ، أساسا من "املراسالت" مضموهنا يف البدايةكل   املنبثقة عن اإلعالنات اليت كانت مجعل منها

 يبدو أهنما موجهني اثنني مبحتويني مباذا يتعلق األمر هنا ؟ أساسا .تنشيط وفرز وتوزيع هذه املراسالتإال  التحرير
تاريخ املكان  :للمحلياتالثقايف والتارخيي  و هو يتعلق بالرتاث ،ثابت فاألول. ن متعاكسنيللزم حنو امجاهني

 الناشئة الصحيفةمما جيعل من هذه  خلصوصية اإلقليم نقل أويل ويعترباؤه، أمس ويف أيلب األحيان، ومعامله وتقاليده
 حميب الفالحة و املوسوعيني أمال تعلق عليه أما احملتوى األخر، و الذي. للمنطقة لتاريخ احمللياحلامي والناشر ل

من معلومات : )اجلو( الزمنروح  يهماجملتمع: وجند هنا تقريبا كل ما  و رقية للبيئة للمعرفة العقالني خمصصفهو 
ل أو أنواع احملاصي، و الصحة( على الطقس تأثري حاسم تغرياتلمناخ و ل يعتقد أناألرصاد اجلوية الدقيقة ) عن

فأن الزراعة هي لوحدها ، بالفالحةاملهتمني الزراعي لألراضي )عند كثري من نتاج حتسني اإل متكن من األمسدة اليت
ة الطبيعة )ألن عن طريق معرف وسائل االتصال، ، السيماااجتماعيرقيا (، و كل ما ميكنه أن حيقق لألمالكاملنتجة "

القوية حنو هذه احلركة  وجدت ات.وتقاسم الثرو  حتسني يف نفس الوقت ، و(قياسبالدرجة األوىل  علم املناخ هو
 اليت عرف تأثريها فيما بعد عند و مة من النخبة االقتصادية للمجتمعمدعو  حرية حركة األمالك، و اليت كانت

لرتشيد  وحيد و عقالينإنشاء نظام  يف ، وكذلكهذه احلركة كل ما كان يعرقل أو يقيدإلغاء   يفبدايات الثورة 
عدد قراء هذه الصحف  احالي يقدر. للبث والنشر استثنائية أداة ناشئةال، وجدت يف الصحافة ييساألوزان واملقا

 .القادم تغيري اجملتمع، و حركة واسعة من األفكار ملساندة افياك  ذلك ، وكانصف مليون قارئبنحو ن القدمية

و ال حتافظ  ، والنمو السكاين سليب ةاملساكن هش، على األقل يف املدن الكربى وتبقى ،وحرفية إذن مجارية ملدينةفا
املدينة،  ال حتملهما فحيوية اجملتمع إذن وصريورته اجلدد. املدينة على توازهنا إال من خالل التدفق املستمر للوافدين

 حتول احلياة الريفية اليت تنقلها الصحافة و اليت هي الناطق الرمسي بامسها. و إمنا

 :ةالصحافث نقاط أساسية لفهم هذه كننا التعرف على ثال، ميالسريعلتذكري من خالل هذا ا 
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 متاما عن  كان يائبا الذي)النبأ(  اإلعالن فلم يتطور ،األويل القائم بني اإلعالن واإلعالم الرتابط
من خالل ، و 21و  91القرنني  طوال بكثري، حقيقة إال متأخراصحافة السياسية الوطنية يف بدايتها ال

 جدا. منطق خمتلفا

  املكان احمللي يف بناء الصورة، أو شخصيةرتكيز على التاريخ ال. 

 رجال الديناملضامني املوجهة للنخبة احمللية، و  عظمملتقدمية" ال"احلداثة"، "املقصود بعزمية حنو التوجه ،
 .، والنبالء املهمني بتحسني الثقافاتالقضاةو 

 من منذ البداية مكونةالريم من أهنا  وعلى، حملية بكل تأكيد هذه الصحافة اليت هي و مع ذلك فان 
 ، معمتاما على مدى القرنني املاضيني ، قد حتولتاالمتياز امللكي على وجه اخلصوص بفضل شبكات وطنية

 : كاأليت الرئيسية هذه التحوالتكانت من أصوهلا.   خصائصثالثة ب احتفاظها

 حياة ( الدوائر يات ووالبلد حملافظاتيف مجيع املستويات )ا عن طريق التمثيلالدميقراطية  قد أدخلتل
وكذلك  االتصالر وسائل تطو  أدى .و اجلرائد ضروري يف الصحف و اليت أصبح حضورهاحملية سياسية 
 يإىل انفتاح الصحف احمللية على األعالم السياس 91الباريسية يف النصف الثاين من القرن   تالوكاال

ه احلركة الواسعة بإعادة تنظيم وكالة هافاس بعد عام من يري احمللي )وطين أو دويل(. واستكملت هذ
وضمنت جلميع وسائل اإلعالم هذه إعالما عاما ذا نوعية جيدة. وقد تعزز هذا "التسييس"  9197

بنقل جزء من صالحيات الدولة إىل املناطق والدوائر  9172للمحتوى يف اآلونة األخرية، منذ عام 
 والبلديات.

  منطا من  91على نطا  واسع على السكان من هذه الصحافة يف هناية القرن جعل حمو األمية املعمم
األعالم املوجه جلميع السكان، وليس فقط لألعيان حبيث أصبحت وظيفة "اهلوية" للمحلية " معززة 
بشكل كبري، ويف الوقت نفسه، أدى االهتمام بالتوجه جلميع السكان إىل قطع الطريق على أن تبقى 

 سية حزبية فقط .املعلومة السيا

 هلذه احلياة ةجعل انفجار احلياة اجلمعوية من الصحيفة احمللية الفاعل األساسي "للدعاية اجلماهريي "
 .االجتماعية و االمتداد الضروري هلا

؛ و عندما أنتج النزوح 9171ولكن حدث كل ذلك يف يضون فرنسا يغلب عليها الطابع الريفي حىت عام 
جذريا منط نظرهتا للحياة  --أو إقليمية  --ذي نعرفه، مل تغري وسائل اإلعالم احمللية الريفي النمو احلضري ال

احمللية، وحاولت نسخ األعالم احلضري عن األعالم الريفي السابق. و هكذا على سبيل املثال، فالدائرة يف املدن 
حلضري للمحافظات و البلديات، مع اإلداري يف التوزيع ا-الكربى، أو "احلي"، يأتيان ليحال حمل التوزيع السياسي
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نفس النظام من "املراسلني" املوروث عن النموذج الريفي. وهذا العائق الكبري للحفاظ على منوذج يري قادر على 
فهم حتول اجملتمع الذي تعرب عنه بوضوح أزمة املدن. إذا اعتربنا أن "احمللية" تتكون من أحداث للمنطقة و اليت 

ملني يف نفس املنطقة وجلمهور هذه املنطقة، فجهاز هذه الصحافة سوف يوجهه حتما إىل يعرب عنها صحفيني عا
 ما يعرب عن الشكل القدمي للعالقة مع املنطقة وليس إىل حتوهلا، وهذا ما تبّينه طبيعة أبواب املواضيع وتطورها.

  

 ثانيا:أجهزة

قل ذات أمهية كبرية مبا يكفي ألن يكون لديها على األو اليت كانت  إن الصحافة احمللية يف بداية القرن،     
مكتب يف باريس، بدأت مع مصلحة للخدمات التلغرافية حيث كان يوجد هبا أهم األخبار عن احلياة  السياسة 
الوطنية والدولية و لكن يالبا ما تكون بشكل مبعثر. مث استمرت الصحيفة وبشكل يري منتظم مع املضامني 

لقسم املخصص ملضمون سياسي(، وأخريا أبواب عن مواضيع يف بعض اجملاالت )مثل املتعلقة باملقاطعات )ا
الرياضة( اليت بدأت يف االنتشار يف الربع األول من هذا القرن. وبعد احلرب العاملية األوىل، بدأ نوع من النموذج 

وخمتلفة عن األخبار العامة" اليت املعياري يفرض نفسه يف نشر األخبار اليت هلا عالقة باملدينة اليت هي مركز النشر، 
كانت تبدأ هبا الصحيفة، مث تليها األخبار اليت تتناول احمليط اجلغرايف القريب منها مصنفة حسب املقاطعات 
)الكانتونات( والبلديات. وتقاس هنا أمهية النموذج الريفي لألخبار املبين على أساس التقسيمات السياسية 

تون، البلدية(، واليت كانت متكن يف نفس الوقت من التحديد اجلغرايف لألخبار وهيكلة واإلدارية )املقاطعة، الكان
املكان على أساس التقسيمات السياسية لألمة. و قد تأثر هذا النموذج بسبب النمو احلضري للنصف الثاين من 

الصحافة اجلهوية أو ( قد أربك بعض الشيء يف البداية 9179القرن، يري أن إنشاء مجمعات جديدة )اجلهة سنة 
 اإلقليمية و اليت كانت طبعاهتا املتعددة تغطي مساحة جغرافية قليلة مرتبطة بصفة عامة بالدوائر االنتخابية.  

وبشكل عام مع ذلك، تعّمم هناك منوذج جديد على نطا  واسع مع التقسيم التايل: أخبار عامة يف بداية أو 
ة اإلقليمية، واملقاطعة، واملدينة، مث تليها الكانتونات والبلديات هناية صفحات اجلريدة، مث صفحات عن اجله

 األخرى. باإلضافة إىل صفحات حول حماور خمتلفة، تتوسع مواضيعها وفقا لكل صحيفة.

الفضاء احلضري كما ينبغي حىت ولو أن السلطات  ، مل يسمح هذا التقسيم بالفعل بتقدمي9172ولكن منذ عام 
القدمي ، و ذلك لسبب بسيط جدا وهو: أن الرؤية  ركنها االندماج بدون صعوبة يف اإلطااحمللية واإلقليمية مي

املباشرة واحمللية لكل واحد يف كل ما يعنيه أو حييط به ال تتوافق بالضرورة مع صانع القرار املالئم الذي مجعل منه 
لبلدية، و املتوسطة تابعة للوالية، أما اجلريدة خربها. كلنا يعرف مثال أن املدرسة االبتدائية هي من صالحيات ا

الثانوية فهي من اختصاص الناحية، لكن هذا الفصل يف الصالحيات ـ و إذن يف اخلرب ـ من شأنه أن يربك متاما 
 عملية التمثيل ملكان يوجد فيه كل شيء مشتبك.
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اد األخبار، قد وجدت إن الصحف اليت جعلت دائما من املؤسسات السياسية واإلدارية اإلطار لتسجيل و إعد
صعوبات مّجة يف التوفيق بني الشكل احلايل للمدن وعمل السكان مع املؤسسات احلالية،  و تبحث باستمرار عن 
أنظمة جديدة لتبويب املقاالت اليت من شأهنا أن تعرب عن احلدث يف حينه، مع االحتفاظ مبظهر العمل اجلواري 

فعال صعوبة جلية حىت أن جواريه "املواضيع" لدى القارئ ال تتوافق  الذي نعرف مدى أمهيته لدى القارئ. إهنا
 بالضرورة مع اجلواريه اجلغرافية بسبب منو املدن.  

إن االمجاه البارز جليا اليوم يف معظم صحف املدن الكربى يعتمد على ظاهرة مزدوجة من الالحملية  ألكرب قسم 
"رقي  ة للحياة احمللية الصغرية، مثال "احلياة اجلمعوية". فنجد يف جريدةمن املضامني، وعودة إىل احمللية و فو  احمللي

ليون"،أن الصفحات اخلاصة باجلهة تضاعفت على حساب ما كان فيما قبل يبدو أنه املقاطعة )الوالية( أو "مدينة 
حداث ليون"، وحتمل هذه الصفحات عادة مقاالت حول حماور خمتلفة )الصحة، السياسة، واالقتصاد( أو أ

ملناسبات. ميكننا أن جند مثال أهم األخبار الثقافية، أو على األقل كما سنرى فيما بعد، كل ما هو يف الثقافة 
ثقايف". و بصفة الفتة، جند فيها كذلك املذكرة اليومية على الريم من أن حمتوياهتا -خمتلف عن ما هو "اجتماعي

 از.من الوالدات إىل الوفيات هي تقليديا حملية بامتي

اجلهوية أصبحت مشاعة  يري أنالناحية" )ب" "عاصمة اإلقليم" تشبيهتتجلى إما يف  باختصار، فان ظاهرة الالحملية
خمتلف  مجزئةثل مت ألن األقطاب األساسية األخرى للناحية ليست ممثلة فيها أيضا(، أو بإدماج منهجي حملور ما

قضاء...( و  ية يف شكل جمموعة أسئلة )هتيئة عمرانية، صحة،مستوياته يف أخذ األخبار عن العامل اجملموعة احملل
اليت تقسم ال حمالة وحدة املكان و ال متكن من متثيل التفاعالت اليت حتكم احلياة الجتماعية. و من هنا، يالبا ما 

 يأيت عدم الرضا لعدد كبري من القراء الذين ال جيدون فيها املرجعيات اليت ينتظروهنا.     

خيتلف ترتيب و  صغريةوذلك باالهتمام الكبري بالظواهر احمللية ال ،، جند يف القطب اآلخر حملية قويةباملقابل
األخبار فيها من صحيفة ألخرى، ولكن جند فيها كلها تقريبا نفس املبادئ للرتتيب، ونفس أمناط الكتابة اليت 

بصور املشاركني يف احلدث املعني، تاريخ اليوم،  ختتص هبا الصحافة اجلهوية: تعدد املواضيع القصرية املدّعمة بكثرة
ألخرى يف  أوصاف، استعمال الزمن، ملوك أو مالكات ذلك اليوم إىل، فخره. يكون االختالف من صحيفة

االستعمال جملموع احملاور أو االختالف يف تعيني أماكن أو اسم املؤسسة )الدائرة مثال( وهي يف تنافس مع التسمية 
 ء السكنية باملدن.العادية لألحيا

يستخلص من ذلك أّن مسألة بسيطة للتهيئة احمللية ميكن أن تأخذ نوعني خمتلفني من التعاطي معها و ذلك 
ليس  منفس الصحيفة، ألهناليت خمصصة للمنطقة احمللية ف لجهة أو الصفحات املخصصة لحسب موقعها يف 

جدا: ينظر إىل التحديث يف املنطقة احمللية من زاوية  نفس الصحافيني الذين يكتبون عنها ولديهم أهداف متباينة
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التجميل الواضح ورضا السكان )ولكن أيضا االنزعاج املؤقت الذي حتدثه األشغال(، يف حني ينظر إليها مثال  
 كوسيلة إعادة هيكلة اقتصادية أو إشارة لقرار سياسي إذا كانت مدرجة يف الصفحات اخلاصة باجلهة.

خالفا ملا  PQRاملدينة كمدينة ليست يف احلقيقة موضوع إعالم يف الصحافة اليومية اجلهوية أّن  يتضح لنا إذن
حيدث يف صحافة اجلماعات احمللية أو حىت يف اجملالت املختلفة اليت تعطي حسب احلاالت نظرة اقتصادية أو 

 سياحية ثقافية.

ت احمللية هي بناء للعضو املنتخب )حىت ال وعليه، ففي الوقت الذي ميكن أن تكون املدينة يف صحافة اجلماعا 
املعماري( فهي ليست بناء  املهندس نتكلم إال عن املختص باجلغرافيا أو عامل االجتماع أو السميولوجي أو

تعلق األمر بالضاحية أو بوسط املدينة أو بعالقاهتما سواء الصحايف، و هبذه الصفة فهي تغيب عن منوذج متثيله. 
املوضوع احلقيقي للصحايف. فاحمللية الصغرى اليت يتناوهلا مراسلون من األحياء هي منوذج من  معا، فليس هذا هو

األوساط الصغرى و األحداث الصغرى، أما صحافيي املركز أو الوكاالت الالمركزية فهم يولون اهتمامهم بصفة 
 عامة باهليئات والتظاهرات لتجمع أوسع. 

كمكان  كإقليم، أو  نأخذهاجمعات السكانية الكربى سواء تعلق األمر بأن شامل للت متثيلليس هناك إذن اليوم 
جلريدة وسط املدينة "النهضة"  إصدار. فال جند مثال يف كبري مبين كتجمعتفاعل للفاعلني االجتماعيني، أو حىت  

الشرقية ذات الضواحي: ال اجلهة الغربية ذات املساكن الفخمة، وال اجلهة  أخبارا عن كل ملدينة ليون تقريبا
سنة  Minguettesاملساكن الشعبية. فهي ال تظهر حقيقة إال خالل أحداث )مثال األزمات العنيفة ألحياء 

ويكون أي  ( اليت تأيت لتسلط عليها كل الضوء وكل االنتباه.9119سنة  Vaulx-en-Velinأو  9179
 فهوم بداهة.مواجهات عنيفة مثال( فيها يري م)هلذه الظاهرة أو تلك انفجار عارض 

)مثال عيد اجلمعية  ،لألشياء )املشاهد(البعد املرئي سوى قلنيضاف إىل ذلك كون أن الصحيفة ال تبدو تستطيع 
بالتغريات البطيئة و العميقة اليت تؤدي إىل حتوهلا :فان الصحيفة ترتك ذلك  هتتمولكن ليس عمل أعضائها(، وال 

و هو ما  ،عيني أو األكادمييني. جند أن لألعالم هنا توجه ثابتلألخصائيني االجتماعيني، أو العمال االجتما
. لكن ميكننا أن نقول بأن املدينة ما هي إال عملية تفاعل حتوله بدال من مساره يف ذاته جيعله يفضل دائما احلدث

سبة حادث مستمر للفاعلني السياسيني واالقتصاديني واالجتماعيني، و ال تلتفت الصحيفة هلذه العملية إال مبنا
و  أن حتدث هناك تغيريات هامة تؤدي إىل إجراء حتقيق أو متابعة ملف معني، ميكن بطبيعة احلال .طارئ فقط

لكن ال يدخل ذلك يف التناول اليومي لألخبار، ما عدى التهيئة والبناء، ليس ألهنما الواجهة األكثر وضوحا من 
ت اليت تقع على السكك اخل تشكل اخللفية اليومية لدى املدينة، ولكن أيضا ألن خطط حركة املرور و التغريا

كبري من أخبار اخلدمات اليت ينتظرها القارئ. وتبنّي لنا هنا الصحافة اليومية اجلهوية   ءجز  ذلكالساكن، ويعترب 
أهنا احتفظت إىل حد كبري بنموذجها ذو الطابع الريفي و ذلك بتناوهلا فعال لفئات اجتماعية وليس لفاعلني 
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ماعيني ، و برتكيزها على املكان )الذي هو يف حتديث دائم أو يف تدشني( و ليس على الفضاء احلضري الذي اجت
يتم تناوله يف مكان فخر و بشكل خمتلف ريم احلضور القوي للتاريخ. ولكي نفهم تناول الصحافة اليومية اجلهوية 

سيما الثقافة ، كثر تكرارا للحياة احلضرية ، الجيب علينا أن نركز على كيفية تناول بعض اجلوانب األ للمدينة،
  ."واحلي"واجملتمع ، 

  ثالثا:الثقافة

، ما ال عنها اليت تكتباملواضيع العدد الكبري من تأخذ الثقافة مكانة مميزة يف الصحافة اليومية اجلهوية من خالل 
عن اإلعالم الثقايف يف مدينة ليون، دراسة  73قاالت يف كل يوم )وقد قمنا يف تشرين الثاين بـ: م يقل عن عشرة

مقالة يف  91مقالة، وما يقرب من 9105 فيها على ثالث صحف يومية نشرت كانت تركز يف شهر واحدواليت  
الصحافة حول كنا قد أشرنا يف دراسة سابقة اليوم الواحد(، يري أن مصطلح الثقافة يعين هنا حقائق خمتلفة جدا.  

أن الصحف تستمر يف التناقض الكبري بني الثقافة العالية "للمثقافة"،  24سرحيةو "اإلبداعات" املوسيقية وامل
الذي  املخصصة للنخبة وثقافة "اجلماهري" املوجهة "للجمهور العريض". يري أننا نريد أن نؤكد هنا على التناقض

)املكاتب  يةدماتاخلاملصاحل بني املؤسسات )املسرح واملهرجانات( و  J.Palard 25 مؤخرا ح.بايار أشار إليه
الثقافية"  -األهداف األساسية لـ: "السياسة الثقافية"، وبني األنشطة "االجتماعيةالسياحية( من ناحية، واليت هي 

اليت هتتم بالتنشيط و اليت تطبعها حفالت متعددة من ناحية أخرى.  فإن الصحافة اجلهوية اليومية تعيد تناول 
لذين يوافقان للتناقض الذي أشرنا إليه من قبل ما بني الالحملية و احمللية هذين الشكلني من أشكال الثقافة و ا

إعادة  املخصصة للمجاالتأو  الصفحات اجلهويةيف  أخرى جند يف الواقع من ناحيةالزائدة ملضامني صفحاهتا. 
ا استطرادي اضخم ا، جند إنتاجالضيقللثقافة، ومن ناحية أخرى يف البعد احمللي  الرمسياخلطاب السياسي أو تناول 

)منشطون، فنانون،  بروز الفاعلني وتثمني، النشاط االجتماعي الثقايف واقع علىيرتكز  ،ممجدا بشكل عام
إىل أن الثقافة  تريد أن تشري اللهو و الرتفيه كأهنامع يف تنافس  تكونعندما  تغلبولكن الثقافة العالية ت وحرفيون(

 لصحيفة.يف اأساسي من إسرتاتيجية التحرير  جزءهي 

الثقافية  وتسليط الضوء على" األحداث"، الثقافية من جهة السياسة :ان خمتلفان جدا من الثقافةهإذن وج يوجد 
 احملليةراسخة جدا يف "، متعددة ذات طابع "ترفيهي" من جهة أخرى ترقية أنشطة، و املرتبطة هبذه السياسة

خاص بالصحافة هو اخلطاب النقدي )موسيقي، مسرحي،  أن هناك خطابهاتني الثقافتني يبدو بني الضيقة". و 
أو علمي( يف طريقه إىل الزوال، بالريم من أّن هذا البعد النقدي للصحيفة كان حىت وقت قريب معلما هاما يف 
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 احلياة احمللية وجيعل من الصحيفة فاعال أساسيا يف احلياة الثقافية للمدينة. ريم أّن للثقافة مكانة هامة يف الصورة
اليت تريد املدينة أن تعطيها عن نفسها، فإن الصحيفة تتجه إىل فقدان وظيفتها النقدية وال حتتفظ إال باخلطاب 
الرمسي )مثل إعادة فتح مسرح بعد حتديثه( أو باخلطاب الرتقوي )اإلعالن عن العروض(. إن الثنائية بني 

النقدي للثقافة لصاحل إنتاج يزير حول اخلطاب الثقايف والثقايف، وعدم االهتمام النسيب باخلطاب -االجتماعي
 االجتماعي الثقايف متكننا من مالحظة ثالثة عناصر أساسية لصورة األنشطة االجتماعية الثقافية يف هذه الصحافة.

ث للصحافة احمللية الطائفية. هذا البعد املهم هو ار ، هو التأكيد على اهلويات فالعنصر األول واألكثر وضوحا
 َ جند هذه  .تهاهوياألساسي للتأكيد على اجملموعة و  نمطإن البعد االحتفايل هو ال. G.Ringlet 26 الذي بنيَّ

 اهلوية أكثر حضورا يف األنشطة االجتماعية الثقافية مبناسبة التجمعات، وجندها أيضا يف عدة أماكن أخرى
 جمموعات خمتلفة عند د عنصر،العائلة عند الزفاف، املؤسسة عند تقاع)لتمجيد انسجام اجملموعات الصغرى 

إذن فهوية اجملموعة هي اهلدف األول املقصود. من اخلصائص الغريبة هلذه التظاهرات إلثبات (. إحياء مناسبات
اهلوية يف العقود األخرية االعتناء باألنشطة االحتفالية التقليدية املزعومة أو تراث األجداد حيث ماض خيايل كفيل 

أيضا مربز من طرف الصحافة هو  ،والعنصر الثاين .ل الفرجة اليت تصاحبه بصفة عامةبضمان مجمع احتفايل وك
ورشة الفخار من اليدوية )لصناعات من خالل ايكون الوصول إىل الفن فإّن ، ةالثقافية االجتماعييف األنشطة  أن
إّن  اعية والثقافية(.االجتم ماكناألويريها من  MJC اإلعالم اآليل ورشة عمل فيديو أو خمرب الصور أو إىل

" كشكل من أشكال املهارةعلى متجيد "ترتكز  ل االجتماعي الثقايفاخلياالصورة اخلاصة للحريف الفنان اليت تسكن 
فالصحافة اجلهوية تضاعف من االعتناء هبذا النوع من األنشطة عن طريق نوع ثابت يعترب صدى  املعرفة الشعبية.

احلريف يف ماضي اجملموعة. لكن يف الوقت -اليت متثل هذا الرتسيخ القوي للفنله ، و هو صور للشخصيات احمللية 
على العامل أن االنفتاح  الذي يكون اإلرث الثقايف هو املمّجد يف الصورة، جند يف النشاطات االجتماعية الثقافية

 أما العنصرذج احلريف.احلديث )فيديو أو اإلعالم اآليل على سبيل املثال( هو املستهدف عن طريق مهارات النمو 
عنصر هناك يف الواقع هلذه األنشطة، فيجب أن يكون  النضايل هذه املواد هو الرتكيز على البعدمن  والبارز الثالث

منشط، حمّرض ، مندفع بقوة وملتزم بتحقيق هذا املشروع )حفالت راقصة يف إقامة، ترفيه لالستكشاف ، وما إىل 
سئول عن النشاط ، ليس بصفته مكتسب للكفاءة الفنية ولكن ألن التزامه يكون الرتكيز هنا على امل ذلك(.
حول هذه  يف األخري أن نالحظلمجموعة ، ومجدر اإلشارة لشرتك امل باألداء املهاري الذي هو النشاط له يسمح
زانيات يامل تضاعفتلقد احمللية. اجلماعات صحافةو ( PQRالصحافة اليومية احمللية) بني الكبري الفر  النقطة
اجلماعات احمللية ضعف ما أنفقته  نفقتأ 9111عام  ففي .ثالث مرات 9171 العقد لجماعات يفل الثقافية
 )حصة لكربىوذات أمهية خاصة يف املدن ا معتربةزيادة  هي( ، و فرنكمليار  99مليار مقابل  22) الدولة

ثقافة الأن  اليوم ٪(.ومن الواضح متاما 99يتجاوز  ساكن 971111  اليت عدد سكاهنا املدن ميزانية الثقافة يف
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يت تريب يف تعزيزها.فان عنصرا أساسيا من الصورة ال أهناؤشر للهوية احمللية ، و مأول  احمللية هيعات اميف نظر اجل
أو  متاما كما يف البنية التحتية لالتصاالت( وضيفة هيكلية واضحة للفضاء احمللي )هياكل صغريةللمرافق الثقافية )

دائما على هذه اهليكلية واحلفاظ على التجمعات احمللية  صحافة صرة(.ولذلك فمن املفهوم متاما أن تكبري ت  معدا
، أكثر حساسية للحدث ، متيل إىل أن  PQR استمراريتها و دميومتها )املعدات وامليزانية والربامج( ، يف حني أن

صحافة ال و ،  PQR ال ة جدا هيمهم ظاهرة كيف املكان والزمان.ولكن هنا ال تشري إليه إال بصفة متقطعة
كنا فعال نريد أن نعترب أن النشاط الثقايف و .إذا  اليت تليق هبا ةكانامل"األقليات الثقافية"  تويل ات احملليةمعتجال

املوروث الثقايف بشكل عام  يشكالن بعدا هاما من اهلوية ، فيجب علينا إذن االعرتاف بأن ممارسات ثقافية 
لقسم كبري من السكان مهّمشة أو مغيبة متاما كما هو احلال ، على سبيل املثال ،  يف ما خيص حقيقية 

باملمارسات  الثقافة للشباب ، والسيما ما يتعلق باملوسيقى.و هو أيضا حال ظاهرة التدين لدى شرحية كبرية من 
، وال يعرفون أي وطن  أو بلد فخر ،  السكان و اليت ال زلنا ننعتهم باملهاجرين ريم أن الكثري منهم ولدوا هنا
 عىن هباقاليد احمللية واليت هي وحدها يوهم حاليا يقومون فيه مبمارسات ثقافية ودينية يريبة إىل حد كبري عن الت

 أكثر.

 الجتماعياالجانب رابعا:

، و لفتت يف كل مكان املشاكل االجتماعية وجود األخرية الضوء على لسننيل األزمة االقتصادية سلطت لقد
( اخل... أو SDFواملستفيدين من الرعاية االجتماعية "، و املشّردين )عدد العاطلني عن العمل  تزايدإىل النظر 

 .(DSQ) إىل التدابري اليت من شأهنا احلد من فثارها مثل االتفاقيات من أجل للتنمية االجتماعية لألحياء

ة حتت ثالثة أشكال أساسية: إعادة وضع خطاب املنتخبني فالصحافة تويل إذن للجانب االجتماعي مكانة معترب 
أو املختصني يف العمل االجتماعي يف مكان جيد، و نشاط اجلمعيات ذات الطابع االجتماعي، والصور املتعددة 
للشخصيات احمللية واليت تدين للمجتمع بشهرهتا و مكانتها. هنا أيضا يوجد ختصص كبري لصفحات اجلريدة مع 

 لألنشطة اجلمعوية ولشخصياهتا القيادية. ترسيخ حملي

شكل رائد أو ، ينظر إليه على أنه إن التضامن هو املوضوع األكرب لرؤية "اجلانب االجتماعي" يف الصحافة 
للحياة احمللية واجملموعات احمللية اليت ميارس فيها هذا التضامن. يبدو  لنهايةويف ا ،منوذجي للروابط االجتماعية

من  اليومرابط اجتماعي يف حد ذاته. خبصوص هذه النقطة، يبدو أّن اخلطاب الصحفي قريب التضامن هنا ك
 فإن املشاكل  27ان"كما الحظ ذلك مؤخرا "فالن مارش  اخلطاب السياسي والذي يستلهم منه إىل حد كبري.

صوره يف مفهوم االجتماعية تبنّي " شرخا بني االقتصادي والسياسي" وهو ما يريد هذا األخري أن ينفيه أو ي
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االجتماعية األقرب التضامن. إن اإلعالم احمللي والذي وظيفته الكربى هو متكني الفرد من االندماج يف اجملموعة 
إليه يلتحق هنا مبوقف املنتخبني يف ريبتهم )إرادهتم( إخفاء االنشقاقات املوجودة يف اجملتمع. وهلذا، فهي هنا قريبة 

يت ماعات احمللية، خاصة مثل هذه األخرية عندما تفتخر بالوجوه البارزة الجدا يف نظر البعض من صحافة اجل
 "تذكر يف إطار الضبابية باالنشقاقات االجتماعية " كما أشار إىل ذلك حتليل "فالن مارشان" 

دما لكن الصحافة اليومية اجلهوية املهتمة حبركية اجملموعات تعرف أيضا جيدا كيف تتناول احلركات االجتماعية عن
تكون تبحث أو تؤكد عن التضامن. هكذا جيب أن نفهم بأن تغطية احلركة الطالبية ضد "عقد اإلدماج املهين 

(CIP سنة )كانت مهتمة جدا مبطالب الشباب. فخلف بعض التكسري لبعض للمحالت وبعض   9119
ا إىل التضامن، بعيدا عن املعركة األحداث اهلامشية، فإّن الصحافة اليومية احمللية رأت يف هذا احلراك تطلعا حقيقي

السياسية. فهو يف النهاية نفس املوقف بكل عفوية الذي يدفع مجيع وسائل اإلعالم أن تستقبل بإجياب كل عمل 
"إنساين" الذي تربز فيه اجملموعة االجتماعية يف مشهد تضامين خاص هبا )تيليطون(, يري أنه ولسبب بسيط هو 

كلم عن نفسه ولكن انطالقا من خطاب الفاعلني االجتماعيني. إن االختيار الذي أن الصحايف بصفة عامة ال يت
ختتاره الصحيفة من هذه اخلطابات األولية املأخوذة كمصدر، مجعل من العامل االجتماعي فئة حمددة باختيارها 

ليس هناك ذكر ال  أنه ألنواع األفراد الذين يفضلهم هنا العامل االجتماعي: الشباب، العجزة واملعوقني. نرى هنا
سوف جندهم الحقا. فاختيار الشباب والعجزة واملعوقني هو مفروض مباشرة  نللمهاجرين وال "للفقراء اجلدد" الذي

ني، واملنشطني واملناضلني أو العمال االجتماعيني الذين تشكلوا حول هذه اجملموعات من طرف خطاب املربّ 
 الثالثة.

لقة واليت يكون التضامن هو املضاّد احليوي هلا( ليس موضوعا خلطاب مباشر يف إّن التهميش )كآفة اجتماعية مط
الصحافة اجلهوية )على العكس مما حيدث يف اإلصدارات األخرية مثل ماكادام أو ريفاربار اليت كتبها املشردون 

(SDFولكنه معاجلة يري مباشرة. أوال فهو نقل لوجهات نظر العمال ،)حول مجربتهم الشخصية ) 
االجتماعيني،و املوظفني أو املناضلني، مث حتت شكل فخر خمتلف هو احلدث العام،و هو خطورة عواقب 

ربز اليوم بانتظام يف احلدث العام بدون تناول التشرد اجللي )انفجار الضواحي( يعود لي التهميش. وهكذا، فإن
ختصون يف اجلانب االجتماعي. كون أّن ش نفسه إال من الزاوية اليت ينظر إليها املاملهمّ  الشخص التهميش أو
موعة االجتماعية نفسها  أنه ال املهّمش وال املشرد يهم الصحيفة، لكن اجملشكل تشرد يبنّي يعود حتت  التهميش
 . ابضطر يف حالة اهنا أو هناك  توجداليت وأمنها 

حمللية ألن احلدث العام أمدها ما عدا احلدث العام، فإّن الصحافة اليومية اجلهوية تقرتب من صحافة اجلماعات ا
بالتطابق املعتاد الذي جنده يف الصحافة مقارنة مع اخلطاب السياسي. فهي تأخذ من خطاب املنتخبني إذن 
حمورين يرتددان بكثرة: التأكيد على تضامن معلن حيجب التهميش، وتضامن مقصود يراد إجياده. وهي تضيف إىل 
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حرى خطابا حول العمل االجتماعي يؤكد على نفسه بنفسه أكثر من ذلك خطاب العمال االجتماعيني أو باأل
 أن يعمل على تبيينه أو دراسته.

ميكننا إذن أن نقول، كما يفعل فالن مارشان مع صحافة اجلماعات احمللية، بأن األمر يتعلق هنا خبطاب "ماحي" 
 ميسح القطيعة والشروخ االجتماعية باسم اجملموعات املشكلة.

نالحظ أيضا يف الصفحات املخصصة للمحليات يياب ثالثي يذكر مبا قلناه سابقا عن أشكال  لكن جيب أن
التهميش: يياب "الفقراء اجلدد" والبطالني واملهاجرين. فإّن املهاجرين الذين هلم حضور دائم يف اخلطاب السياسي 

ليات )اليت ال تذكرهم وبصفة منهجية ويف اإلعالم الوطين، جندهم يائبني يف احمللي مثلما هو احلال يف صحافة احمل
إال يف احلدث العام(. أما البطالة فهي يف قلب اخلطاب السياسي، ولكن ليس هلا مكان يف اإلعالم احمللي، إال من 
خالل ما يفرتض يف اإلعالن عن إلغاء مناصب الشغل يف املؤسسات. أّما فئة "الفقراء اجلدد" فهي تبقى يري 

 جأ يف كل شتاء أّن هناك من ميوت بسبب الربد يف فرنسا.مرئية، إال عندما نفا

يف هناية األمر فإن تناول اجلانب االجتماعي هو مؤشر جّيد يف التمثيل ألماكن املدينة ألنه يظهر أّن هناك يف 
يف املدن احلالية ثالث فئات: هناك أحياء "ساخنة" جند فيها املشاكل االجتماعية حاضرة بقوة، يري أهّنا حمصورة 

( وحصة التهميش املعرتف DSQاألحياء املعنية. هذه األخرية تستفيد حصريا من التنمية االجتماعية لألحياء )
 به كسمة للهوية مقبولة مثل التشرد العادي الذي يبدو أنّه أصبح قدرا حمتوما.

يائبة متاما يف اإلعالم إال يف املقابل، جند األحياء السكنية احلديثة، بدون تاريخ حملي ظاهر أو بارز، وهي أحياء 
يف مسائل ثانوية مثل هتيئة شبكات جديدة للنقل أو ملفات صغرية ظرفية مثل )احلساسية النامجة عن يذاء اآلهلة 

ambroisie  واليت تنمو بكثرة يف األحياء اجلديدة(. وأخريا أحياء وسط املدينة ذات اهلوية القدمية أو العريقة
جلمعوية من كل نوع، وهي موضوع االهتمام للصحيفة ألن هذه الشبكات وأنشطتها واليت هي ينية بالشبكات ا

هي مناسبات للتجديد املستمر للوجهاء وأعيان املدينة. وهكذا ميكننا أن نقول بأن التضامن املعلن كقيمة أساسية 
 ه أفراد "نبالء".ميكن قبل كل شيء من التأكيد على وجود اجملموعات اليت يكون فيها التضامن هدفا يربز في

نرى هنا نشاط بعض األمناط العادية من الكتابات للصحافة اليومية احمللية واليت تستحق الذكر. أوال وجود اسم 
خاص يف العنوان الذي حُيدث عامل املرجعية أو بصفة أد  عامل اإلحالة الذي يذكر اجملموعة االجتماعية للقراء 

يفة والذي تعرفه من املفروض اجملموعة. مث االستعمال املنهجي للجمل بوجود عنصر من اجملموعة من خارج الصح
طابعه التكراري  االمسية )مثل: إحالة فالن إىل التقاعد( واليت بسبب عدم وجود الفعل ميكن أن تعطي للحدث
"الوجيه" الذي  دون اإلشارة إىل الزمن. يف احملصلة، فإّن هذا النوع من التسمية املنتظمة تبني أّن هذا "النبيل" أو

يعيش حدثا معينا يف حياته الشخصية يؤكد البنية الثابتة للمجتمع )ميكن أن يكون النموذج:"أربعني عاما يف 
الثقافية( هي عملية ذهنية  إّن عملية اإلشادة وإبراز هؤالء النبالء )جند نفس الظاهرة يف األنشطة…"(. اخلدمة
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دميومة الوظيفة(، يف كلتا …)بأداء )حتول حالة(، فالن ال يزال يـتقوم هبا الصحيفة على منوذجني: فالن قام 
إذن أن حناول جرد القيم اليت تشكل  نستطيعاحلالتني، املراد هو الرتكيز على الشخصية اليت يتم إبرازها اجتماعيا. 

ية تسمية هذا هذه الشخصية. جند يف املقام األول العمل، يف املقام الثاين جند املناسبات اليت تتم فيها عمل
"النبيل"، مث الزوج الذي تتم فيه قراءة استقرار العائلة كمؤسسة. إن الرتكيب الفضل أكثر هو الذي جيمع بني القيم 

، فإذا كان البعد الزمين دائما حاضرا األخرييف و  يف العمل(. شجاعة( والقيم االجتماعية )النقايبالفردية )مثل ال
كفاءة اجتماعية نبيلة( فإن املستقبل جنده يـَُقدَّم كأنَّه استمرارية وليس    )جيب أن يكون هناك وقت الكتساب

كتغيري، وجند دائما "النبيل" يقع يف وسط جسم اجتماعي مشكل منذ زمن طويل. وهذا كاف جدا لإلشارة أّن 
 اهلدف املنشود هو مرة أخرى استقرار اجملموعة االجتماعية اليت تضمنها االستمرارية.

 حياء:األ:خامسا 

من املستحيل إذن أن ال نأخذ بعني االعتبار اإلعالم اخلاص باألحياء والذي أخذ مكانة هامة يف التاريخ احلديث 
للصحافة اليومية اجلهوية. ففي بداية الثمانينات طبعا حاولت الصحف تقريبا يف كل أحناء فرنسا أن تطور إعالما 

قول بنا ال أال وهو احلي. خيدر االجتماعية للحياة ان األكثر متثيالجواريا حضريا، على أساس ما كان يبدو أنّه املك
أّن العقود السابقة شهدت هنا وهناك ميالد فالف "اللِّجان" لألحياء واليت كان هدفها هنا " النهضة" وهناك 

 .الدهم"الدفاع" عن جانب تراثي أو اجتماعي للحي املعين باالنفجار السكاين 

حلي كان يبحث عن هوية حساسة وعن إنتاج صور هلويته )شاهدنا على سبيل املثال بكل تأكيد، يبدو أّن ا
ازدهار بعض املواضيع اليت كانت تعمل فيها الصور الفوتويرافية ورسوم العمارات اليت تعترب رموزا للحي كأهنا 

ار حملي مصغر عالمات مجارية(. سامهت هذه اإلرادة إلجياد أسس جديدة لإلعالم اجلواري )وكذلك جللب إشه
والذي تطور يف صحف اإلعالنات اجملانية( بفعل مغرض يف هدم وخلخلة بنية اإلعالم احلضري ألكثر من جريدة 

)الصفحات اخلاصة  تيومية. قبل هذه املدة يف الواقع،مل تكن املدينة مأخوذة كموضوع مباشر إال قليال، وأحدث
النظام التسلسلي لألولويات وألماكن اإلعالم. مثال يبدو من باحلي( هيكلة خاطئة لإلعالم ألنه أدى إىل تشرذم 

املشروع أن نربز حيا ما بإحلا  خرب عن املركز الدرامي )املسرحي( الوطين الذي يوجد به، وهذا أيضا خيفي حقيقة 
كل احلياة أّن مجهور املركز املذكور يف يالبيته يريب عن احلي املذكور وأّن هذا املركز ما هو إال وسيلة هليكلة  

الثقافية احلضرية، وهذا مشروع حول االسرتاتيجيات اليت جيب تبنيها واليت أدت إىل إمهال تام للحي موضوع هام، 
ولكن باإلبقاء عليه كإطار مفضل لإلعالم عن التهيئة وإعادة التهيئة املستمرة، مثلما رأينا أكثر من األنشطة 

 الثقافية االجتماعية.
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يطرح سؤاال حقيقيا يف مسألة اإلعالم. واالنزال  املتكرر للصحيفة اليت مل تر فيه يف  على كل حال، فان احلي
يالب األحيان إال مناسبة إلنتاج إعالم نابع من اخليال الريفي )يعترب احلي كقرية صغرية داخل املدينة( هو يكشف 

 كاهنا.يف احلقيقة عن عجز الصحف عن بناء إعالم حضري مالئم للسري احلايل للمدن وس

 فما هو احلي يف الواقع؟ حقيقة وظيفية؟ أم فضاء اجتماعي؟ أم متثيل حبت؟ أم فضاء معاش؟

بالنسبة للمختصني يف اجلغرافيا ولغريهم هو تقسيم إداري، أحيانا شكل ناتج عن أحداث الطبويرافيا أو التاريخ:  
د له وجود عملي بالنسبة للسكان أي شيء مل يع… جمموعة، سكنات قدمية، أو ضاحية، أو مدينة قدمية إخل

اليوم، حبيث أصبح احلي صور أكثر منه حقيقة، أو باألحرى، هو فضاء ممثل من قبُل، وإذن ذهين لدى اجملموعة 
التقين )الفين(  احمللية. فاحلي يعمل إذن كبنية كربى بنيت يف احلقل النفسي االجتماعي للفرد، ولكن أيضا يف احلقل

رانية. وتعتقد الصحيفة أهنا تستطيع أن مجعل منه مستوى جيدا لإلعالم ولكنها فشلت فشال للقائم بالتهيئة العم
. ملاذا؟ توجد أحيانا فجوة كبرية بني الغريزة االجتماعية احلقيقة وبني متثيل )تصور( احلياة االجتماعية، اليت اذريع

مل تستطع أن تراها. فالعالقات االجتماعية يف تريد الصحيفة الولوعة "باجلوارية" أن مجعل منها متطلبا جليا و لكن 
الواقع ختضع إىل منطق شبكات النزعة االجتماعية يف العيش معا أكثر منه إىل نظرية التسليم "اجلوارية املكانية".  
كثريا ما  عرفنا كما بنّي ذلك علماء االجتماع أن سكان املدن الكربى يتبعون دائما نفس املسارات وأن حميطهم 

للغاية، و مع ذلك ليست نفس الشبكات وال نفس املسافات اليت يقطعها السكان اجملاورين. يبقى احلي  حمدود
إذن وحدة حملية يري حمددة بشكل كاف، واجلوارية املكانية ال ختلق تلقائيا جمموعة اجتماعية. كانت وحدة احلي 

جتماعية وعلى عناصر حاضرة للتمثيل، إذن كفكرة خاطئة، وكانت حتتوي على كل العناصر الظاهرة للهوية اال
 لكن أساس احلياة احلضرية يفلت منها يف الواقع.

فكل مسألة احلي مرتبطة بالتهيئة العمرانية للثالثني سنة األخرية: فإن املهيئ العمراين يفكر مبنطق األحياء املفيدة 
ذن كما لو أنه بنية اصطناعية حبتة، يف حني أن احلياة االجتماعية تعمل وفق أسس إقليمية أخرى. فيظهر احلي إ

أو وجد صدفة يف كلتا حالتيه األكثر وضوحا: احلي القدمي املرمم واحلي احلديث املبين حول مصاحل خدماتية 
وفضاءات تبادل. يف الواقع ترتكز إثارة خيال احلي على عدم زوال احلي الذي يتم فيه العيش: ال يزال "حي 

الذي كانت توجد به العمارات العشرة املشهورة ملنجيت  Vénissieuxالدميقراطية" بفينيسيو
(Minguettes معلما خياليا ريم أّن هذه العمارات حماطة بسياج منذ عشر سنوات واملئات املساكن اليت )

ا توجد هبا فارية وفيلة  للهدم. ويف إطار فخر، فاملباين الثقافية )كنائس، كاتدرائيات( واليت تتواجد بكثرة يف مدنن
قد خضعت إىل ترميمات تثري اإلعجاب ومجعل منها إضاءهتا معلما بارزا يف الفضاء، يف حني أّن رواد هذه املعابد 

 قد يادروها و اختفوا منذ زمن.



 
43 

كان ملعاجلة األحياء من طرف الصحافة اليومية احمللية أثرين خمتلفني: فهي حاولت دون جدوى أن تتناول املدينة 
سامهت بقوة  حمدودة جدا مثل الوظيفة التجارية والنشاط االجتماعي الثقايف. وباملقابل مثل الريف حول وظائف

يف جعل من وسط املدينة أو على األقل بعض أجزائها مادة أثرية هتتم بتنظيم املتاحف وعرض حمتوياهتا، وهو 
 اجلانب األهم للمدن القدمية اليوم.

 : سادسا: التراث

شغل مكانة هامة يف صحافة اجلماعات احمللية ليس يائبا يف الصحافة اليومية فتناول الرتاث احلضري الذي ي
اجلهوية اليت تقوي احلركة العامة للمجتمع، مواصال بصفة منهجية مواقف املهيئني العمرانيني واملنتخبني مع إشارهتا 

وسط املدينة مادة أثرية  من لكل مرة إىل االختالل الناتج عن هتيئة طر  للرجلني مثال. يسري التوجه اليوم حنو جع
بغرض احملافظة على الرتاث وهو ما تعرب عنه بوضوح األيقونات )الرموز( اليت جندها يف مداخل املدن مشرية إىل 

. إال أن أشكال التبادالت داخل املدن اليوم تؤدي إىل تشرذم مرجعيات الرتاث املرمم أمهيتها السياحية والتارخيية
، الشيء حقيقة إال من خالل صراع الثقافات الدائم . إّن املدينة ال حتىيدائمةال الفرجةة أو لتجعل منه مثل الزخرف

 الذي حيدث نوعا من التوافق الثقايف واالجتماعي و يتسع مداه ليكون هو نفسه تعبريا عن حيوية املدينة.

نية "الوحشية" أحدث نوعا ( من التهيئة العمرا01و 71إن التيار احلايل، والذي فرض نفسه بعد مدة )سنوات 
 . املراد هو أن جُيَعل من "28من التسيري وإعادة االعتبار للرتاث الذي يبدو أنه يشكل نوعا من "الشهادة الزائفة"

األماكن الشاهقة" للمدينة )كنائس ُمنارة، حصن قدمي،إخل.( شبكة حقيقية من الرموز اليت مل تعد تذكر إال بفرجة 
ة خيالية حبتة. فهذه الرموز أو شبه الرموز هي بطبيعة احلال منفصلة عن التحول الثقايف املدينة وتعطي عنها صور 

احلايل. وهذا ينتج، إىل جانب تبادالت احلياة اليومية، مدينة " متحف للرتاث": ليس هناك أي عالقة بني األنوار 
يلية مستمرة وبني التفاعالت الثقافية ديسمرب واليت أدت إىل بداية إضاءة ل 17الشعائرية )طقوس( ملدينة ليون يوم 

تأكيد ويساهم يف نوعية  اليت ال مجعل منها إال ديكورا. إن ختصيص هذه املدن األثرية باملتاحف شيء مهم بكل
احلياة، ولكن على أساس مرجعية تراثية ال متت بصلة إىل التسيري احلقيقي للمدينة املعاصرة. فاملمرّات املخصصة 

عرف أثرها احملفز للتجارة قد سامهت بنفس الكيفية يف تسليط الضوء على وسط املدينة، وهي جزء للراجلني واليت ن
من هذا الرتاث الذي حييل إىل التاريخ وحيدث نوعا من احملافظة الرمزية. يبدو أن الواجهات واألرصفة النظيفة 

ناعية. يف الواقع، فإن أزمنة املاضي يري واملعامل املضاءة شاهدة على احملافظة على التقاليد وختصص هلا وحدة اصط
 املتجانسة تصبح موحدة بأعجوبة داخل الوحدة املكانية اليت يشكلها هذا املركز األثري كلها، 
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 - Voir sur ce point JEUDY H.-P., « La ville comme métaphore. Les marques identitaires de l'image », cahiers du 

LERASS, n° 30, 1993, pp. 133 sq. 



 
44 

يركز خطاب املنتخبني كثريا على عامل اهلوية الذي قد تربزه وحدة وسط املدينة بفضل ممراهتا املخصصة للراجلني 
هذا ليس مؤكدا ألن الوحدة املعنية يف هناية مثل هذه التناول تتحقق عن طريق إبراز ا. و هوإعادة االعتبار ملعامل

 وظيفة وحيدة )اخلدمات التجارية(.

نعرف بالتأكيد املدى الذي تأخذه األصول يف تكوين أي هوية. ولكن يبدو أننا نشاهد اليوم تركيزا هاما على 
للتلويح هبوية اجلماعات احمللية، ما يسمى بشكل مفرط استدعاء أو التمسك هبذا األصل يف املوجة احلديثة 

أّن نفس الظاهرة توجد يف الضواحي اليت تبحث عن إحداث "أثرها   H.P.Jeudy"التسويق اجلهوي". وقد بنّي 
كمركز" إما عن طريق إعادة تأهيل نصب تذكاري قدمي الذي سوف يصري معلمها األهم، مهما كانت طبيعة هذا 

يف كل األحوال، . يق إنشاء مكان "بالغ احلداثة" بإمكانه أن يصبح منوذجا معماريا للمستقبلاملعلم، أو عن طر 
األقل ال يهم  علىفإّن الوحدة جيب أن تعين األصالة وهي ال نشعر هبا إال إذا أحدثت على املأل صورة لنفسها. 

من خالل بواباهتا ذات  "راميز" أو اجلسر املقطوع، أو مدينة "البابوات"من خالل  "ففينيون"أن تعرف مدينة 
القرض "مسرحها الكبري أو قلعة  "فورفيري"من خالل  "ليون"، أو مدينة "سان رميي"األقواس أو كاتدرائياهتا أو 

فيجب أن تعمل الصورة كإشارة أو رمز خاص. وهلذا فإّن كل هذه األيقونات )الصور( تتشابه بشكل  "الليوين
ا هي إىل نوع من الكينونة مثلها مثل املدن اليت تدعي كل واحدة منها أهنا "مركز" يريب. إن اخلصوصية املزعومة م

 لشيء معني.

استدعاء التاريخ كما أشرنا  بسببإن الصحيفة اليت تنبأت منذ زمن بعيد باملمارسات احلالية للجماعات احمللية 
أن تبني  علىأن تبني الفضاء املبين  من قبل حاضر منذ البداية، تدعم هذه احلركة ألنه من السهل بالنسبة هلا

ز ابر إلكي حتاول  سهال االشبكات  االجتماعية أو التفاعالت االجتماعية، واليت يعد فيها أي عنصر للتهيئة سبب
هوية املكان أو التجمع التارخيي للمجموعات اليت "صنعت" املدينة. نأخذ مثاال واحدا فقط عن مدينة متوسطة 

 .29للسنوات الثالثة األخرية  احلفريات أثناء "الوحدة"حيفتها: ، وص"راميز"هي مدينة 

هتدف الرهانات اليت ختتارها الصحيفة إىل تقريب املاضي باحلاضر عن طريق علماء اآلثار الذين تسمح أحباثهم 
 وتنقيباهتم بالتعريف باملاضي اجملهول. يظهر املاضي املستكشف إذن كحدث ويسمح هنا من قراءة قصة مزدوجة:

 قصة االستكشاف وقصة املاضي املكتشف.

فاهلدف املوكل لعلماء اآلثار من طرف الصحيفة ليس فيه أي يموض: "الكاتدرائية": يعمل علماء اآلثار على 
(. إال إذا كما سنرى، أنه عن طريق عملية سحرية لعلماء اآلثار، تتكلم 13-92-13استنطا  األرض )

تنطق، حتكي قصة مبان رومانية يف العهد الغويل …( لدراسة، التنقيبات)التنقيبات عن نفسها: بعد عامني من ا
                                                           
29 - Ce cas a été développé par R. CREPY, dans le cadre d'un séminaire de DEA sous la direction de J-F. TETU. 
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 (. فالنمط األول من العرض هو مقابلة أو باألحرى مطابقة احلاضر باملاضي:12-3-3ومعبد ديين لكلري )
لسيارات حاضرة ل(، و هي عبارة تفهم بسهولة:" حتت 12-19-25"حتت بالط شارع "كوسي"، التاريخ" )

(، وكذلك: ساحة "درويه ديرلون": "حتت البالط حصن" 13-13-39نظام تسخني يالو روماين")املستقبلي 
يبني أن هلذا الظهور املتجدد للتاريخ شيء من القوة لدى  9107(. إعادة إحياء شعار من سنة 99-10-12)

روماين حتت – اخليال اجلماعي كما تشهد على ذلك هذه العناوين املستوحاة من قصص بوليسية: "أنغام يالو
(، "أسرار شارع 19-15-99(، "أنغام حتت األرض من أجل التاريخ احمللي" )12-12-12األرض")

هذه ( وتتساءل الصحيفة بقلق أين ذهب سكان راميز الغوليني؟" ال جند يف كل 19-10-90بيطا" )مي
واملراد هو الغوص بقدر  ، أو اكتشافات يري متوقعة، ألغازا جديدةعنها كشفالعناوين إال أسرارا جيب أن ي

 (.19-12-19إىل أصل التاريخ: "على فثار أول مدينة رومانية" ) ،اإلمكان يف املاضي

يكون يف فرتة التنقيب، أول فاعل للمواضيع هو بطبيعة احلال عامل اآلثار، والذي ليس له صفة واضحة: أهو 
هذا الغموض بكتابتها لعامل اآلثار يف صفة عامل، أم مكتشف، أم وسيط مع املاضي املشرتك؟ إن الصحيفة تعزز 

اجلمع، كأهنا تريد أن مجعل منه فئة شاملة، جمردة نوعا ما. ومع ذلك، فعامل اآلثار شخصية مركبة: فهو بصفة عامة 
يظهر يف الصورة عاكفا على عمله وهو يستنطق األرض، يري أن الصحايف هو الذي يتكلم بصوته.فهو نابغة 

ماشى مع العامل املعاصر )خيزن وحيلل املعطيات يف جهاز الكمبيوتر( ولكنه أيضا حريف )يعمل متبّحر يف العلم يت
باملسّجة و املعول و املمسحة( يبني ما جيب رؤيته، ويعطي معىن للشيء الغري مفهوم،يري أنه ال ينتمي إىل اجملموعة 

ألمر أن جند املرّقي املعماري )الذي أصبح يف احمللية. وهلذا جنده دائما يف نزاع مع املعماريني. ومن الغريب يف ا
صحافة بلدية "رميز" "مرقي لعلم اآلثار"( يوّفر الدعم لعامل اآلثار الذي يسمح له بذلك. يف حني أن عامل اآلثار 

 الذي يُلحق باحلّفار جيب عليه أن يسرع يف عمله وحيرتم فجال املعماريني.

ات هذا النوع من التنقيب. بطبيعة احلال، فإن علم اآلثار احلضري لكن الشيء املفيد أكثر هو النظر إىل رهان
مستقل متاما عن التهيئة العمرانية. إال يف حاالت شاذة نادرة، وألسباب يري األسباب األثرية مثل )انزال  

فإن التنقيب )احلفر( يف الوسط احلضري هو تنقيب عاجل يتم بسرعة دون ما أن …( الرتبة،انزال  طريق، إخل
 ألماكن اليت جيب التنقيب فيها.ليكون لعامل اآلثار اختيار 

وكذلك عندما تنشر الصحيفة خريطة أثرية، وهي شيء نادر، فإن هذه اخلريطة متقطعة، مليئة بالفرايات اليت هي 
األرض يري املعروفة ملا حتت األرض.أدت عدة ورشات هامة مؤخرا لتهيئة حواضر للسيارت، أو أشغال هنا وهناك 

قامة مرتو األنفا  إىل ظهور بعض القصاصات خلرائط لساحة ما أو شارع، وهو ما يبني أن املاضي مل يكن إل
مقصودا لذاته إال عن طريق الصدفة. وإذا حدث أن يُبقى على جزء واضح من املاضي يف منشأة مستقبلية، مثل 

شكل قيمة مضافة وليس رمزا أو إشارة. جزء من حائط قدمي يف احلاضرة اجلديدة حتت األرض، فألن هذا املاضي ي
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فتصبح الصحيفة ممّجدة الكتشاف املاضي ولكنها يف نفس الوقت تبني بسبب نسياهنا أن هذا التاريخ طريف 
 وَعَرضي، وأهنا تقصد ذاكرة مجاعية وليس علم عن املاضي.

و تطوير السياحة. فالتنقيب واحلفر يبقى دور عامل اآلثار مرتبطا منهجيا بعمليات التهيئة، أو تعديل حركة املرور أ
يف شارع "مجبيطا"مبدينة راميز يتوافق مع ريبة البلدية يف توسيع وسط املدينة حنو اجلنوب ، طول اخلط الذي يؤدي 

والذي  إىل كنيسة "سان رميي". فهذا احلفر يربر الحقا اختيارات البناء احلضري أكثر من أن يبني املاضي املشروع
الذي يالبا ما يقوم يف ُعجالة تَفرضها وترية أشغال اهلندسة املعمارية وليس عوائق  ء. إن احلفرال يدين له بشي

يبدو هكذا ليس فقط كوسيلة للمحافظة على الرتاث، ولكن كنمط مفضل لشرعنة األشغال الكربى  ،خاصة
 للعصور الوسطى. "لوفر"ل خرى مثل أشغااأل "كربىالألشغال "لاملعاصرة واليت تستفيد فائدة رمزية من تقليدها 

ويف املقابل، فإن الصحيفة اليت مجد يف هذا احلفر مادة مهمة ويري مسبوقة، تؤكد فعال عن دورها كوسيط يف معرفة 
و متلُّك القارئ ملاضي مدينته، و هو ماضي ناقص ومتقطع بصفة عامة. لكن هذا التوقف عند معرفة املاضي فقط 

ه للرتاث كما رأينا أنه بعد حاضر يف الصحافة اجلهوية منذ بدايتها و يلعب ليس بفعل الصحفي الذي يف وساطت
 دورا أكثر فعالية من الصورة اليت يعطيها عن احلياة الثقافية واالجتماعية املعاصرة.

يوجد هناك إذن مفارقة: إذا كانت املدينة كمجموعة سكنية، ومعرضة لتحوالت مستمرة، حاضرة يف الصحيفة، 
رى ما هو إال املظهر املرئي الوحيد للمدينة كشيء ينظر إليه و الذي يبدو مفضال على حساب الناس فهذا مرة أخ

الذين يسكنون فيها، ويعملون وميوتون فيها. ومبا أن املشهد عام تقريبا، ال ميكننا أن نتهم خط هذه الصحيفة أو 
موعات اجتماعية صغرية وتستطيع أن تلك يف نشرها. جيب أن نعتقد إذن أن الصحيفة إن كانت مرتاحة مع جم

تتكيف بسهولة مع حتوالت احلياة السياسية والنشاط االقتصادي يف جمموعة، فإهنا مل تستطع أن تنقل وتعرّب عن 
تعقيدات هذه الظاهرة احلضرية املعاصرة، ومبا أهنا مل تستطع أن تفهم تعدد  الشبكات اليت مجعلها حتىي وتتغري، 

وتفضل كذلك أن تربز تراثها الذي أعيد تأهيله وترميمه أو خطط  ، من عملها وسريهافهي تفضل صورهتا بدال
 منوذجي جملموع حتوالهتا. ءمستقبلها بدال من أن حتاول بنا
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 خطابات الصحف البلدية:
 الناخب المثالي تمثيل

 فيليب بوكيليون.

LES DISCOURS DES JOURNAUX MUNICIPAUX : 

LA REPRÉSENTATION DE L'ÉLECTEUR-IDÉAL 

PHILIPPE BOUQUILLION 

 

 

لقد ابتعدت عن النموذج الدعائي،  .30يف الثمانينات، عرفت أمناط التحرير وأشكال الصحف البلدية تقاربا حقيقيا
ومل تعد املعارضة البلدية موضوعا هلجومات مباشرة. فاقرتب اخلطاب واحلجم من خطاب وحجم اجملالت 

كما أصبح عدد كبري من   .city-magazine"31فالصحيفة البلدية ميكن إذن أن توصف بـ: "اإلخبارية، 
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 - Voir à ce propos PAIIIAART I., Les Territoires de la communication, PUG, 1993. Ainsi que BOURE 

R., « Quand les collectivités locales entrent en communication », CinemAction, n° 63, Mars 1992. 

31
 - PAILLIART I., op. cit., p. 106. 
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موظفون يطالبون برتبة  بشكل متزايد وأصبحت هذه اإلصدارات يقوم هبا .32الصحف مستقال قضائيا عن البلدية
 صحفيني حمرتفني" وكذلك باستقاللية وحرية النشر عن السلطة البلدية.

ات حقيقية، فال جيب مع ذلك اعتبارها كرهان "لعدم التسييس" باملعىن الذي تكون فيه إذا كانت هذه التطور 
اخلطابات ومضامني الصحف البلدية معفاة من أي حماولة لشرعنة السلطة البلدية، وأيضا تكون متقاربة أيا كان 

البلدية متييز عمل لشرعنة االنتماء احلزيب للفريق البلدي. يف الواقع، ميكننا من خالل حتليل حملتويات الصحف 
 وبصفة خاصة الناخب ،)صورة( للناخب متثيل. يبدو أن الصحف البلدية تبحث عن إحداث 33الفعل البلدي

املثايل، أي الناخب النموذج حسب املعىن املشرتك للحزب الذي يف السلطة اليت باملدينة. يضيف هذا البناء صورة 
النموذج. تشمل العينة املدروسة ثالثة انتماءات -سيولوجية للمواطنممارسة السلطة وشرعيتها إىل الصورة السو 

سياسية خمتلفة )متمايزة(، ميكن أن نالحظ ثالثة أنواع من اخلطابات واليت يرسم كل واحد منها ثالثة أنواع من 
 الناخب املثايل. يتعلق األمر مبدينة كبرية، ووسط املدينة، وبلديتني لنفس اجملموعة احلضرية. 

كل شيء، فإن الصحيفة البلدية تصف منطا معيننا من ممارسة السلطة. حسب اللون السياسي للبلدية، من   قبل
جهة، فإن الرتكيز على "تقنية" التسيري احلضري قوي نوعا ما، ومن جهة أخرى فإن الشرعنة ترتكز على املواطنني 

تظهر يف  س العمل السياسي كمابصفتهم "شعب سيد" أو على العضو املنتخب حبكم صفاته كتقين. إن أس
اخلطاب الصحفي خمتلفة إذن حسب البلدية القائمة. توافق هذه األسس تعريف السياسي كما تكون موافقة 

 للعالقة اليت جيب أن يقيمها العضو املنتخب مع "الشعب"

ي )طبقات تبين الصحيفة أيضا صورة سوسيولوجية للمواطن النموذج، فهي تعطيه مكانة يف السلم االجتماع
 مهيمنة، طبقات متوسطة وطبقات شعبية(

 يتم حبث صورة ممارسة السلطة قبل بناء الصورة السوسيولوجية للمواطن.

 

I _)تمثيل ممارسة السلطة )الحكم: 
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 - Bien que les journaux demeurent sous la tutelle financière et politique de la municipalité, au moins lors du 

renouvellement du contrat de l'équipe éditoriale. 

33
 - Cette analyse a été effectuée sur un échantillon de quatre titres de l'agglomération lyonnaise dont le 

journal de la ville-centre. La partie ouest de l'agglomération n'est pas représentée. 
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عندما جنوب املشهد السياسي من اليمني حنو اليسار، جند بأن خطاب الصحف البلدية بدأت ال تشري إال قليال 
ة للتسيري احلضري. وهي تؤسس أكثر فأكثر لشرعية العمل السياسي على "سيادة" السكان وأقل إىل الصفة التقني

 فأقل على حنكة )كاريزما( الشخص " املنتخب التقين"

 .)صناعته( القائدبناء المدينة المحافظة:  -1

"اجُلولية". ويطلب من  املركز التقاليد احملافظة، وعلى وجه اخلصوص فهي تّدعي االنتماء إىل الساللة-متثل املدينة
الساكنة االخنراط يف السياسة اليت يتبّناها القائد. وعليه، فإن الوظيفة األوىل للصحيفة هي إبراز العمل الشخصي 
لرئيس البلدية ولصنع صورة عن السلطة. فاحلجم الكبري هلذه املدينة إذن ال يكفي لشرح شخصنة خطاب صحيفة 

س البلدية هذه وسلطته بكيفيات ثالث: فهو موجود يف كل مكان، وكفاءته تتحقق عملية إبراز رئي .34البلدية
التقنية )الفنية( يعرب عنها بفضل صبغته التقنوقراطية، وال خُيصَّص للسكان إال حيز ضيق. جيد رئيس البلدية شرعيته 

 ان.يف صفته "كقائد" ويف حنكته )كاريزماه( املربزين من خالل تواجد خطاباته وصورته يف كل مك

فهو يقّدم على أنه املمسك احلقيقي بالسلطة، فهو ميتلك لوحده نظرة شاملة عن رهانات سياسة املدينة. وال يتم 
إبراز عمل مساعديه إال يف مواضيع خاصة مبجال مهامهم احملددة، وعندما تكون هذه املواضيع مواضيع الساعة. 

ة. كذلك رؤساء الدوائر هلم هذا الشرف، ولكن يف اإلطار فهم املمثلني للسياسات القطاعية اليت تقوم هبا املدين
الضيق يف مقتطفات يف الصفحات املخصصة للدوائر. تشغل صورهم وخطاباهتم وكذلك التقارير عن التظاهرات  

إال دور جزئي  اليت يرتأسوهنا أهم هذه الصفحات، ولكن املواضيع املتناولة توحي بأن هؤالء املنتخبني ليس هلم
 ياسية ضعيفة، وحمدودة وحمصورة يف األحداث الصغرية اليت تقع داخل دوائرهم مثل التدشينات الرمسية.ومهام س

فاملهام التقنية لرئيس البلدية بصفته كمسري حاذ  للمدينة هي أيضا عنصر مركزي من شرعيته. كذلك، فإن هذه 
صفة "تقنوقراطية" جدا. تالءم هذه "التقنوقراطية" عامة ب هاميتقديتم لحياة احمللية اليت تتناوهلا الصحيفة املواضيع ل
اصيتني: من خب تتصفميكن أن يبىن اخلطاب على قواعد خاصة شكال من اخلطابات . قبل كل شيء، عدة أ

 .للخطاب جهة، فإن صفة امللقي للخطاب يري مبينة، ومن جهة أخرى ليس هناك سوى ملقي واحد

و البلدية )امللقي األول أو الظاهر هو حمّرر الصحيفة(. لكن وحدوية من الواضح بالطبع أن "امللقي النهائي" ه
وعدم حتديد هوية امللقي تسامهان يف جعل من هذا اخلطاب خطاب سلطة. فامللقي للخطاب ال يعّرف عن 
نفسه، وقدرته على إلقاء خطاب عن هذا املوضوع أو ذاك ال ميكن أن يكون مشكوكا فيها، وال حىت التقليل من 

قيتها على أهنا وجهة نظر "متموقع" أي مقيد باملكانة االجتماعية اليت يشغلها هذا الفاعل. أما الوحدوية مصدا
فهي تنزع عن أي فاعل اجتماعي فخر القدرة على إلقاء خطاب شرعي منافس أو جمرد يتواجد مع خطاب امللقي 
                                                           
34 - La communication des grandes villes est, généralement, personnalisée. Cf. PAII.LIART I, op. Cit., p. 119. 
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اليت تزعم أهنا  الصبغةاملركز. مث إن -دينةامل نوع من التعبري بكثرة يف صحيفةيوجد هذا الالوحيد عن هذا املوضوع. 
 فالقرارات واالحتكام تقنوقراطية متيل إىل تقدمي مواضيع احلياة احمللية على أهنا مسائل تقنية )فنية( وليست سياسية.

اجلوانب يف مقدمتهم يوجد رئيس البلدية. لكن  فريق من التقنيني تناول هذه املسائل يقوم به يقتضيهاليت 
 إليها. ةشار تتم اإل تماعية أو السياسية الاالج

 من بني خمتلف " األحداث" احمللية هناك ميدانان مفضالن من طرف فريق النشر: التهيئة العمرانية والثقافة.

فاخلطابات والتعابري املستعملة يف املواضيع املخصصة للتهيئة والعمران والبيئة مستوحاة مباشرة من لغة املعماريني 
مثال واضح على ذلك.  35ني. هناك خمططات وجمسمات يعاد نشرها. فاحلديث عن ورشة ساحة "تريو"واملهندس

هذا امللف ال يشري إىل أي إجراء ملشاورات أو استشارة للسكان، يف حني أنه مع ذلك يندرج يف مشروع أوسع ذا 
 نتائج هامة بالنسبة للحياة اليومية هلم.

لكن كزبائن يستفيدون من اخلدمات اليت تقدمها مؤسسة املدينة. كذلك إن السكان هنا ال يبدون كمواطنني و 
يفرتض أن ترتكز شرعية السلطة البلدية على الوجاهة التقنية هلذه االختيارات. مبا أن هذه املواضيع ليست من 

سيما هيئة اجملال السياسي، فإنه من املنطقي أن ال يكون نظام اإلعداد و أخذ القرار بيد اهليئات السياسية )ال
 املداوالت مثل اجمللس البلدي(.

إن الرهانات املرتبطة هبذه املسائل هي أساسا رهانات اقتصادية حسب خطاب الصحيفة البلدية. هبذا الصدد هتتم 
 الصحيفة بتكاليف االجناز أقل مما هتتم بقدرهتا يف خلق مناصب شغل وحتسني صورة املدينة، السيما صورة

شار إىل الفن، ويتم إبراز اجلوانب التقنية والفنية لعمل املهندسني املعماريني والرسامني املرموقني الدولية. كثريا ما ي
 عامليا.

كذلك يتبىن تناول املواضيع الثقافية صبغة تقنوقراطية. تكمن شرعية السياسة الثقافية اهلامة يف متاسكها وقدرهتا 
تتجدد " السياسة" الثقافية بالنسبة إىل مشاريع فنية وثقافية. على حتسني صورة املدينة وترقية بعدها الدويل. ال 

وهلذا جند يف ملف تقدمي ورشة "احلي الدويل" الفقرة املخصصة لبناء "املتحف اجلديد" للفن املعاصر وال تشري إىل 
ربعة اليت سوف اعتبارات فنية أو ثقافية. هناك إشادة فقط عن اإلدماج العمراين للبناية يف احلي، وعدد األمتار امل

جيب أن يعين املتحف اجلديد للفن املعاصر …مينحها وكذلك مسامهة الثقافة يف صنع الشخصية الدولية للمدينة.
فاالنعكاسات االقتصادية للثقافة مبينة إذن جبالء يف املقام األول، وخلق مناصب  ..36العاملية املدينةالثقايف  بالقط

 ة أيضا مشار إليها. الشغل اليت حتدثها اهليئات الثقافي
                                                           
35 - C’est 9 à Lyon, n° 48, septembre 1993, pp. 9-11. 

 

36
 - C'est 9 à Lyon, n° 57, juin 1994, p. 11. 
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وهكذا، فإن رئيس البلدية يف جريدته الشهرية اليت تكون مسبوقة عادة بصورته، عند ذكر أشغال ترميم قصر "سان 
و هو بذلك يعيد بيار" املقامة مبساعدة الدولة، يوضح بأهنا إشارة إىل قدرة القطاع الثقايف يف استحداث مناصب 

 .37رنسيةبإحدى أكرب التقاليد الف االرتباط

تبدو الثقافة على يرار التجهيزات األخرى والتهيئة العمرانية كأهنا منفعة مهداة إىل "احملكومني الزبائن" من طرف 
مؤسسة املدينة واليت يعترب رئيس البلدية هو قائدها. ال يعترب السكان كمستعملني ملا ميكن أن يسمى خدمة 

مهية هذه البالية "املؤسسية" هي إشارة إىل اعتبار األعمال أإن عمومية ثقافية، وال حىت هواة فن وثقافة. 
بني توالسياسات العمومية )هنا يف ميدان الثقافة( كأعمال تسيري خاصة. إّن هذه الرؤية "االقتصادية" و"التواصلية" 

وة أوال على املؤسسات الكربى، أما اهليئات املتواضعة فهي ال تسمح بالتعبري عن ق يكونالضوء  تسليطأن 
التدخل االقتصادي للمدينة. حبكم حجمها ومسعتها الكبرية، فإن هذه " املؤسسات" الثقافية والتواصلية هي 

إن  األكثر قدرة على ضمان وضوح الرؤية السياسية والثقافية للبلدية، سواء على الصعيد الدويل أو لدى املنتخبني.
يف اإلشارة إىل قوة متركز الوسائل وإذن انسجام سياسي  هذا الرتكيز على اهليئات األكثر أمهية هو أيضا الريبة

أكيد. تلقى التظاهرات الظرفية الكربى نفس التناول. "فاحملتوى" الفين مع ذلك أقل ييابا )جيب اإلشارة إىل أن 
توي تساهم يف صنع مسعة اهليئات الثقافية، فهي تشري إىل اخلاصية املعلمية للبنايات اليت حت ةالصور الفوتويرافي

 عليها(.

أما الفنانون فهم ال يشغلون إال مكانة ملحقة. تتم اإلشارة إىل دورهم فيما خيص اإلبداع، ولكن ما هم إال 
"ضيوف" يف ملدينة وملؤسساهتا الثقافية. باملقابل، فإن العمل الشخصي لرئيس البلدية يتم إبرازه بقوة. فهو يظهر 

ث الثقايف الثري للمدينة وازدهارها الدويل. فالثقافة هي إذن ميدان "كالراعي املستنري" املنشغل مبستقبل الرتا
أساسي لتأكيد وإبراز حنكته وميزته كقائد. زيادة على ذلك يسمح له هذا املوضوع بإبراز بعض خصوصياته 

بصفة  إذن والعناصر األساسية هلويته الشخصية والسياسية وباملناسبة نوع من الفلسفة اإلنسانية. فالثقافة تساهم
 الوطنية. و أساسية يف صنع صورته احمللية

 شرعية سياسة البلدية ال ترتكز على مشاركة السكان، فإن الصحيفة ال ختصص هلم إال حيزا ضيقا.مبا أن 

: 38ويف املواضيع اليت تتناول التهيئة العمرانية، ال يظهر السكان واحلياة اليومية عامة إال مبناسبة اجناز مشاريع صغرى
ديث ساحات عمومية، وتزيني مدارس أو أماكن خمتلفة. ميكن أن يظهر حىت نوع من البعد االستفتائي، مثل حت

                                                           
37

 - C’est 9 à Lyon, n° 50, novembre 1993, p. 5. 

38
 - Ils peuvent être qualifiées de « micro » compte tenu de la modestie des enjeux économiques et des 

investissements financiers qu'ils représentent. 
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اخنراط  تقرتحخمططات وجمسمات املهندسني املعماريني  فيه عرضم األول االرتياد الكبري ملكان تإبراز يف املقا
 السكان يف سياسة التهيئة والتعمري للبلدية. 

لثقافة، ال يظهر اجلمهور تقريبا أبدا. فالصور الفوتويرافية ال تبينه إال نادرا. والنصوص يف كذلك، يف ما يتعلق با
ممثلني إال يف  وا. فإن اجلمهور أو السكان ليسعنه إطار الصفحات اخلاصة تكتفي بإعطاء بعض املعلومات العملية

تظاهرة منظمة من طرف مجعية. ناسبة مب خالل احلفالت أو النشاطات الثقافية يف الدارس، أومناسبتني خاصتني:
و باجلمعيات األمر مبدارس املدينة أ يتم إبراز العالقة مع البلدية بشكل جلي. يتعلق ولكن يف هاتني احلالتني،

وسط  و هو صورة فوتويرافية تظهره وماماملمونة من طرف املدينة. إن املنتخب حاضر كما تشهد بذلك ع
والتقارير عن هذه األحداث ال تنقل إال يف الصفحات اخلاصة  ،إال حمكومنياجلمهور. أما املشاهدين ما هم 

 بالدائرة.

 : ممثِّلون/ ممثِّلينةلثنائيلالمدينة االشتراكية: إبراز  -2

هذا املفهوم يقتضي  عناصر خاصة بتقاليد الدميقراطية التمثيلية.يعمل النوع الثاين من اخلطاب كثريا على إبراز  
كون املهمة األساسية للصحيفة هي وت مشرتك بني املواطنني واملمثّلني، الفضاء السياسي يكون ملمارسة السلطة أن

هي تصل إىل ذلك بصناعة العنصرين كل على حدة.ولكن خاصة صناعة ممثلني من هذا " الثنائي" و ن إذ
 حتاول اإلصدارات من ترقية "مفهوم" املواطنة.مث ببنائهما الواحد بالنسبة لآلخر. 

املراد هو إظهار السكان باعتبارهم مواطنني، وجيب أن يشاركوا يف املسؤوليات ويف و ما يتكرر هذا املوضوع.  كثريا
إطار  أتت األسطر األوىل على النحو التايل: " يف 39القرارات. وهكذا، يف موضوع خمصص لـ"املواطنني الشباب"
ملفات أخرى تشرح دواليب املؤسسات السياسية  كهنا األولويات البلدية، تظهر املواطنة يف املكان الصحيح" .

 41 . تُعطي التبادالت مع املدن املتوءمة فرصة لدرس يف الرتبية املدنية.40بيةو الوطنية أو األور 

شرعنة السلطة املرد إبرازها  يف الصحيفة جيب أن تبين املمثِّل املنتخب السيما بشرعنة استقالليته. فإن  منط يري أن
ن لصاحل املواطنني لكن لديهم مسؤولية ومهام سياسية تربر قراراهتم السياسية اخلاصة. ميكن تناول املنتخبني يعملو 

املواضيع الثقافية من تأكيد موقع ممثِّلني مجاه املواطنني. بطبيعة احلال فإن مشاركة املواطنني ما هي إال مقياس  
فإن املشاهدين ال يظهرون إال يف حاالت التظاهرات  شرعنة ثانوي لألنشطة الثقافية اليت تقوم هبا املدينة. وهكذا

املنظمة من طرف اهليئات البلدية، واملشاهد ما هو إال مستعمل. إن العمل البلدي خبصوص ثقافة ُمشرعن يف 

                                                           
39

 - Viva Villeurbanne, n° 75, juillet/août 1993, pp. 12-13. 

40
 - Viva Villeurbanne, n° 71, mars 1993, pp. 18-21. 

41
 - Couleurs de Saint-Priest, n° 26, octobre 1993, pp. 10-11. 
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األساس من خالل عمل املبدعني. وهكذا كان إعالن املوسم الثقايف موضوع لنص صحفي عنوانه: "دخول 
ملواطنني يف احلياة الفنية يري مذكورة يف هذا املوضوع. زيادة على العنوان، فإن املقدمة تبني فمشاركة ا 42 الفنانني."

أن شرعية احلياة الثقافية ترتكز على الفنانني وليس على السكان:"لويس شديد لألينية، ساشا يويرتي للمسرح،  
 الثقايف القادم".  كورمتنش للضحك،هذه األمساء سوف حتيي كثريا املركز الثقايف طوال املوسم

أكثر من على اهليئات،  و الصور الفوتويرافية اليت متثلهم كثرية جدا. هناك نصوص  يتم الرتكيز على الفنانني
تصف عملهم اإلبداعي. إن ترقية دور املبدع تبني بأنه يوجد ضمن جمتمع اجملموعات املختلفة اليت بات نشاطها 

جتماعي. فاالستقاللية الضرورية للفنانني مجاه اجلمهور واجملتمع توحي أكثر أمهية لصاحل مجيع أعضاء اجلسم اال
باستقاللية املمثلني مجاه املواطنني، واإلشارة إىل الثقافة ميكن إذن أن تبدو كعنصر لشرعنة استقاللية السياسي. 

 السكان فالعنصر األكثر خصوصية هلذا النوع من اخلطاب ليس على كل حال يف أن يكون هناك مقابلة بني
 على العكس من ذلك بناءمها الواحد بالنسبة لآلخر.  ولكن ،باآلخر حجب احدمهاواملنتخبني أو 

حتدث هذه الصناعة املتزامنة بكيفيتني: من جهة يرفض اخلطاب أن يكون " تقنوقراطيا"، ومن جهة أخرى 
 فأساليب متثيل السكان عديدة وتشرعن عمل املنتخبني.

ل اخلطاب على االبتعاد عن أي "تقنوقراطية". وهكذا فإّن أشكال التعبري )القواعد املتعلقة يف املقام األول، يعم
بامللقي للخطاب( متعددة، وحمتوى اخلطاب ال يسقط يف " التقنية"، وليست خمتلف األنشطة متناولة انطالقا من 

 الزاوية االقتصادية فقط. 

املركز. وهكذا كانت إقامة مشروع باسكال -اعد املدينةقبل كل شيء، يبىن اخلطاب على قواعد خمتلفة عن قو 
يف هذه املدينة من مدن الضواحي متناولة يف موضوع يشمل نوعني من  43 )نظام فيل لإلشارات الضوئية للمرور(

أنواع التحرير. أوال هناك فقرات موضوعة داخل إطارين يف بداية وهناية الصفحتني اليت يشغلها املوضوع. هذين 
ن مها شروح تقنية حول املشروع. ريم أهنما مكتوبني بتعبري بسيط، أما أسلوهبما فهو مستمد من اخلطاب اإلطاري

التقنوقراطي )وحدوية امللقي وصفته يري مشار إليهما(. يوجد هذا النوع من اخلطاب يف املدن االشرتاكية بالتزامن 
يتهم وصفتهم مذكورة بالتحديد وأحاديثهم معزولة مع نوع ثاٍن من التعبري خصائصه كاآليت: امللقون متعددون، هو 

عن باقي النص، ويظهرون كما يف "اخلطاب الشفوي" يف النص )مكتوبني بني مزدوجتني وخبط مائل(.  ميّكن هذا 
 النوع الثاين من اخلطاب من املقابلة بني وجهات النظر، وهو الشيء الذي ال يسمح به اخلطاب األول.
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ة للتهيئة العمرانية ال تلجأ إال قليال إىل اخلرائط واملخططات. تسعى اخلطابات ألن تكون مث إن املواضيع املخصص
عنوان )"القرية: قلب املدينة"(  44أكثر سهولة وأقرب إىل السكان. حيمل امللف املخصص لتحديث القرية القدمية
سكان. فوضوحه وعباراته ليست وهو داللة على اإلرادة لإلشارة إىل تسجيل هذه التهيئة يف احلياة اليومية لل

مستمدة من التعبري التقين، وسهولة كتاباته تبني أن هذا املوضوع يسعى ألن يقدم كوثيقة إعالمية ُمَعدَّة ألن تكون 
 مقروءة من كل السكان. 

شطة منها حتليل األنشطة ليست خمتصرة يف املقاربة االقتصادية، فمثال ال تقدم األن كذلك فإن الزاوية اليت يتم
االقتصادية إال قليال، أما نشاط -الثقافية على أهنا مدجمة يف سياسة ثقافية مبنية. ال تذكر الرهانات االجتماعية

 املبدعني واملشاريع الفنية والثقافية فهي يف قلب اخلطاب.

ساطة و أما يف املقام الثاين، فيظهر السكان بكيفيات متعددة: ميكن أن يعمد على "وصفهم" و"إظهارهم" بب
املخصص لتحديث املركز القدمي أقوال  املوضوعلإلحياء بأهنم املتلقون للخطاب وحمور األنشطة البلدية. بنقل 

لسكان ومجار احلي، السيما من خالل صور فوتويرافية متثل املارة ومستعملي التجارة "يف عمل". ويبني كيف 
رهان الرئيسي هلذه التهيئة يكمن يف فثاره على احلياة "استعادت" احلياة نشاطها بعد هناية األشغال. يبدو بأن ال

اليومية للسكان. تُقّدم صفات اإلداريني املساعدين للمنتخبني على أهنم يف خدمة املدينة ولكن خاصة يف خدمة 
 هؤالء السكان.

ة بنفس الكيفية، ميكن أن يتم تسليط الضوء على مشاركة ودعم السكان الذين هم األساس الرئيسي لشرعي
النشاط البلدي. وهكذا جند يف إحدى الصحيفتني أن عمليات املشاورة أثناء املراحل التحضريية ملشاريع العمران 
يتم إبرازها بشكل منهجي. فاخلطابات يتم تلخيصها، والصور الفوتويرافية تظهر السكان املعنيني يف اجتماع، 

إعالمهم وأتوا لالستماع لشكاوى وريبات السكان.  ويفرتض أهنم مت واملنتخبني السيما رئيس البلدية حاضرون،
واملشاريع عموما يف طريق االجناز، فمن الواضح أن هذه االجتماعات ُمعّدة أقل إلشراك السكان يف أحذ القرار 
من أهنا إبراز الخنراطهم أو على األقل مشاركتهم يف هذه املشاريع اليت تؤسس لشرعية عملية التهيئة العمرانية. 

، تربز البلدية وتؤكد عن نفسها TLMإبراز السكان، السيما خالل احلفالت املنشطة عن طريق  فبفضل
 بوصفها املوجه لبناء الروابط االجتماعية.

الناس الذين يعيشون هنا يتعارفون فيما بينهم من …"من خالل هذا الرصيف املصغر، تعارفوا عن بعضهم البعض
 فيما بينهم" زمان. تعلموا كيف يتعارفون ويتعاونون
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يف األخري تنظم الصحف "مقابالت" بني املستعملني واالجنازات. وهكذا أدت عملية حتديث ملساكن اجتماعية 
. كان 45كتابة موضوع معّد لتبيان كم هتتم الوكالة بإرضاء سكان املكان  HLMمن طرف وكالة العمارات للمدينة

 العنوان الفرعي كاآليت:

ع بالنص التايل: " كل مرة فان الطريقة هي نفسها. طريقة جمربة، حىت ولو مل تكن "التشاور قبل كل شيء" ومتبو 
األسهل وال األسرع. لكن "جاك الفون"، املدير العام للوكالة يصر على ذلك:"يبدأ دائما مبرحلة تشاور مع 

 كتحسينات"  املكرتين. هم أحسن من أي كان يعرفون عيوب مساكنهم ويستطيعون أن يقولوا لنا ماذا ينتظرون

السكان وإرضاء املواطنني عن طريق الصور الفوتويرافية اليت متثلهم داخل أو أسفل املنجزات وهم  يتم إبراز موافقة
يستمعون إىل اخلطاب الذي يلقيه منتخب مسئول. تكون ردود فعل السكان من قبيل التأثر، أما التعاليق 

املسائل العميقة ال يتطر  إليها ألن السكان يعتربون شرعية السياسية، أو املدح أو النقد فهي ليست مناسبة. ف
اإلجنازات كمكسب. أبلغ من احلجج املوضوعية، فإن التأثر )االنفعال( يقتضي قوة االخنراط وعمق مشاركة 
السكان مجاه السياسة البلدية. وهكذا، فإن املنتخبني حيتفظون باالحتكار شبه التام بالتعبري عن الرهانات 

إذن الذي يدفع املشاريع ويتابعها. هناك صور فوتويرافية  ية واالقتصادية. يتم إبراز دور رئيس البلدية، فهوالسياس
يالبا ما تظهر برفقة مهندسني ومسئويل شركات البناء. زيادة على ذلك، فهو الوسيط بني املدينة واهليئات 

 .46السياسية األخرى، وهذا عنصر أساسي يف متثيل دوره

 .رادة الشعبإلالشيوعية: تنفيذ  المدينة-3

هناك نوع ثالث من اخلطاب السياسي ميكن أن يتم  اقرتاحه. هنا يعترب املنتخبون ورئيس البلدية أساسا كمنفذين 
إلرادة )"شعب املدينة"( وعليه فالصحيفة حتاول من جهة أن تبين "الشعب" ومن جهة أخرى متثيل املنتخبني 

 عية تنفيذ إلرادة الشعبية.واملؤسسة البلدية و هم يف وض

تقتضي عملية بناء الشعب أن تظهر املدينة كشركة شعبية بدون متييز طبقي. صحيح أن الصحف البلدية لكل 
بالسكان  األطياف السياسية متيل إىل تأكيد انسجام السكان احملليني، لكن يف هذه الصحيفة، فإن هذا االنشغال

 ، وهو يف مركز اخلطاب.يف أي مكان فخر حاضر أكثر من يريه من

إن الثقافة عنصر أساسي لبناء اجملموعة ومجانسها. فهي إذن ال تعترب كمكان للتمييز االجتماعي ولكن كمكان 
لاللتقاء واالنصهار لصناعة الشعب. إن هؤالء السكان الذين هلم خصائص خمتلفة )اختالف يف السن أو األصل 
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ية ريم أنه ال يشار إليهم يف النصوص( سيختلطون يف محاسة احلفل، العرقي يتم إظهارهم يف الصور الفوتويراف
وهكذا سيصبحون أعضاء من مجمع واسع: هو شعب البلدية. أما املواضيع اليت ال متكن من الرتكيز على بناء 
ي اجملموعة فهي مهملة. املواضيع املخصصة خصيصا للهيئات الثقافية قليلة جدا. كذلك عملية إبراز الفنانني فه

خفية، تتم اإلشارة إىل اندماجهم يف احلياة احمللية. أما السكان " الفنانني املبتدئني" يتم إبرازهم كسكان املدينة 
وأعضاء من شعب البلدية أكثر منه كفنانني. وهكذا فحولية الفنانني املعلن عنها يف الصحيفة البلدية ليست 

ثقايف أكثر وتشرتك معها مجعيات وهيئات حملية خمتلفة: "كل تظاهرة فنية حمرتفة، ولكن هي عملية ختص النشاط ال
  Vire، خرجوا من الظل ملدة أسبوعني من االشتباك يف هبو املعرض لVaudاألضواء على فناين سكان 

الكربى جلمعية هدف التكوين. أطفال املدارس هم   Vireالكربى. كبار مصلحة الطفولة، املركز االجتماعي ل
، وفخرين. فرصة للجميع أن يكونوا Anjelina-courcellesجنازاهتم السيما إجنازات كذلك قاموا بعرض ا
  .47يف أعلى اإلعالن"

زيادة على بناء شعب املدينة، جيب أن تربز الصحيفة البلدية أيضا تنفيذ اإلرادة الشعبية من طرف املنتخبني. بدون 
 إىل صفات تسيري رئيس البلدية ومنتخبيه. شك كما يف إصدارات املدن األخرى، فإن الصحيفة البلدية تشري

فاملواضيع املخصصة للتعمري وللتهيئة العمرانية ولالقتصاد احمللي توفر هذه الفرصة.تبني االستجوابات قدرة التحكم 
  .48الكبري يف امللفات من طرف رئيس البلدية كما يظهر ذلك ملف يعاجل هتدمي مركز مجاري

يق للعمليات مذكورة بدقة، يف حني أن اخلرائط واملخططات التقنية املختلفة تطمئن هناك عدة أرقام والتاريخ الدق
القارئ بـ"احرتافية القاضي األول للبلدية. فصورته الفوتويرافية اليت تصاحب أحيانا هذا النوع من املواضيع تبينه  

عنق( أيضا يف أن جيعل كصاحب قرار حقيقي ومسئول. يساهم هندامه الرمسي أكثر من حمكوميه )بذلة وربطة 
منه شخصية مهمة. لكن رئيس البلدية وأفعاله ليس هلا أمهية إال يف حل مشاكل السكان. وهكذا أكثر من يف 
الصحف األخرى، فإن شخصية رئيس البلدية ميكن أن ال تكون ملحقة بالتقرير الذي يتناول هذه املشاريع 

ذا املثال الطويل ملوضوع )من أربع صفحات( خمصص لتهيئة الكربى اخلاصة بالتهيئة العمرانية، مثلما يوضح ه
كذلك كما يف املدن األخرى،   .49وسط املدينة والذي ال يشمل على أي صورة فوتويرافية أو مقال لرئيس البلدية

فإن الرهانات املرتبطة بالتنمية االقتصادية وبتحسن صورته فهي هامة جدا.يري أن  هذه األمور يتم نقلها إىل 
بصفة أكثر وضوحا من يف أي مكان فخر، السيما حياهتم اليومية و املشاكل االجتماعية الكبرية اليت  ان،السك

ميكن أن تواجههم. هناك عدد كبري من املواضيع خمصصة هلذه اجلوانب، السيما النتائج خبصوص االندماج 
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ث احمللية فهي يشار إليها دائما. ميكن االجتماعي، والبطالة، و إقامة أو إزالة أنشطة " أما القرارات أو األحدا
للسكان أنفسهم أن يتكفلوا بالتعبري عنها بعرض حالتهم الشخصية. حاالت مأساوية ميكن أن يتم عرضها. 
فتحسني ظروف املعيشة لدى السكان هي إذن األسس الرئيسية لشرعية سياسة التهيئة العمرانية بعيدا عن كل 

ليون له يف نفس الوقت بُعد "عام" )احلياة  شر  مدينةا يهتم بالشغل يف العمل البلدي. هناك ملف طويل جد
االقتصادية والصناعية على كل القطاع(، وبعد "خاص":هو عرض احلاالت اخلاصة اليت ميكن أن تكون صعبة كما 
تبني بعض العناوين ألعمدة تصف حاالت شخصية خاصة: "لدي عمل ومع ذلك لست سعيدا"، "أن تكون 

فالبعد النفسي هنا إذن حاضر بقوة كما يبني أيضا مثال عن سكان قدماء وهم  50هذا هو املوت البطيء"بطاال ف
حيكون قصة مؤثرة عن اختفاء حيهم القدمي. إن صورة الناخب املثايل اليت مت التمِهيد هلا يف مقدمة العقد السياسي 

 الناخب.-قد استكملت يف البناء السوسيولوجي للساكن 

II-  لسكان.االنتماء السوسيولوجي لدى تمثيل 

على طول السلم االجتماعي ضمن منطق "تنازيل" من املدينة احملافظة  خمتلف صحف العينة اليت أخذناهاتتسلسل 
إىل املدينة الشيوعية. ففي املدينة احملافظة، تفرتض الصحيفة أن ينتمي القارئ إىل الطبقات احملظوظة من السكان، 

 .51 ىل الربجوازية ذات رأس املال االقتصادي السائد ) الغالب(على الوجه اخلصوص، إ

 ناخب نوعي -1

قبل كل شيء، فإن استعمال الصبغة "التقنوقراطية" يبني للقارئ أن هذا النوع من التفكري من املفروض أن يكون 
ي أو الذي يتمىن تفكريه هو، أو على األقل أن يكون "معيار للقرّاء الشرعيني وإذن لصاحب القرار" اإلطار السام

 االنتماء إيل هذه الفئة االجتماعية املهنية أو الذي يعرتف بسلطتها االجتماعية.

كذلك فإن تناول املواضيع الثقافية ُمعّد إلعطاء صورة "ممّيزة جدا" عن الثقافة، فالفنون اليت يتم ترقيتها تتعلق 
اليت تُعترب بأهنا ممّيزة السيما فنون املشاهد احلية املعربة أساسا بالثقافة الراقية. من ناحية سوسيولوجية، إهنا الفنون 

أو الفنون اجلميلة. فالفنون املفضلة لدى الصحيفة هي باألحرى تلك اليت تفضلها الربجوازية "ذات رأس املال 
ن االقتصادي الغالب". حيتل الفن الغنائي واملسرح الكالسيكي أو مسرح الشارع، والرسم القدمي مرتبة أكرب م

الفنون املعاصرة. فالّرجوع إىل املاضي حاضر يف كل مكان. جند أن الفنانني "الكبار" والكتاب الكبار يتم 
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متجيدهم عندما ميكن إحلا  أمسائهم ولو بصفة بعيدة مباضي املدينة وامسها. وهكذا، عندما هتتم صحيفة مبيادين 
 حتتل مكانة مفضلة يف املمارسات املميزة للربجوازية ذات فنية وثقافية يري مرتبطة مباشرة أو بالضرورة بالفنون اليت

رأس املال االقتصادي الغالب، فإن الرجوع إىل املاضي يكون هنا وليس "بتصحيح" يعيد وضع هذه الفنون يف 
 جمال الثقافة الربجوازية وليس يف جمال ثقافة الطبقات ذات رأس املال الثقايف الغالب.

األدبية" اليت هي مركزية يف الثقافة الربجوازية حاضرة بقوة، واالنتاجات الثقافية تقدم كذلك فإن مفهوم "الروائع 
على أهنا نتاج "لعبقرية الفرد". يراد من الرتكيز على اهليئات الكربى أن يكون حامال للتمييز االجتماعي. وتبني 

األماكن أخاذة وجذابة. هناك مواضيع "الستائر احلمراء" وتلبيس اجلدار واألسقف املزخرفة واملزينة كم أن هذه 
 أخرى متكن من تأكيد هذه الصورة للتمييز االجتماعي. 

حسب عبارة استعملت كعنوان  واملدينة وهكذا فالبيئة هي موضوع يتكرر أكثر من يف صحف البلديات األخرى.
اضيع من إبراز "رهانات" اجتماعية مرارا تريد أن تكون "مدينة نظيفة" و"مزدهرة". مُيَكِّن الطابع املتكرر هلذه املو 

 بعيدة عن الضرورات البسيطة للحياة املادية واالقتصادية. زيادة على ذلك، فهي مواضيع تستدعي إطارا أنيقا جدا
 من احلياة.

كذلك، فإن البعد االجتماعي للحياة الدينية هو أيضا موضوع متكرر إما يف اإلعالنات الثقافية )حفالت مومسية 
نشاطات جلمعية ثقافية دينية( أو يف مواضيع عن التعليم اخلاص. باإلضافة إال عدد كبري من العالمات دينية أو 

الصورة منط اليت تؤدي إىل  التمييز االجتماعي. هبذا اخلصوص، تلعب الصور الفوتويرافية دورا أساسيا. يبني 
 نتماء.الذهنية لألشخاص، السيما اهلندام أو اهليئة الطبقة االجتماعية لال

إن هذا اإليضاح الذي تأيت به الصورة الفوتويرافية قوي جدا نظرا لفعلها الضمين، ألن الوضعية االجتماعية 
املفضلة لدى األشخاص املمثلني ال يشار إليها أبدا بشكل جلي. وهكذا فاالنتماء إىل الطبقات العليا يظهر  

ل يظهرون دائما ببدالت وربطات العنق، والنساء كحقيقة واضحة كوضعية اجتماعية مطابقة للمعايري. فالرجا
بفساتني. يفسر هذا التكرار كذلك كون أن معظم الصور الفوتويرافية تظهر أناسا يف وضعية متثيل، إن هؤالء 

")يتهيؤن( للصورة الفوتويرافية الرمسية يف تظاهرة ما )تدشني، زيارة منتخب، السيما مبناسبة يرتصنوناألشخاص "
أو توزيع أومسة وميداليات(. ال خيرج عن القاعدة إال األشخاص الذين يتم تصويرهم وهم يقومون  عيد امليالد

 …بأنشطة تتطلب مالبس خاصة: مثل الرياضيني والفنانني

 المتوسطة ناخب ينتمي إلى الطبقات -2

ب قريبة من يف املدن اليت يرتكز خطاهبا السياسي على التمثيل، تكون الصورة االجتماعية النموذجية للناخ
 الطبقات املتوسطة اليت تُعترب حسب املفهوم العام الوعاء االنتخايب الرئيسي للحزب االشرتاكي.
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قبل كل شيء فإن بناء الساكن كعضو من الطبقات املتوسطة يتم عن طريق صناعة صورة معينة للثقافة. فالفنون 
على النية يف صناعة صورة للتمييز االجتماعي الذي ال  اليت يتم ترقيتها يف املواضيع الثقافية للصحيفة البلدية دالة

يكون " برجوازيا" وال شعبيا فو  الالزم. يتم الرتكيز على األنشطة الثقافية. تقدم الفنون بنفس املراتب، سواًء  
يسمح الرتكيز كانت تنتمي إىل ثقافة راقية أو إىل الثقافة اليت يقال عنها مجارية أو اليت تتعلق باملمارسات الثقافية". 

على عمل املبدعني من اإلحياء بصورة للتمييز االجتماعي خاص بالربجوازية ذات رأس املال الغالب. من جهة 
أخرى، فإن التأكيد على استقاللية الثقافة والفنانني بالنسبة للجسم االجتماعي تساهم يف إجياد إرادة للتميز عن 

فإن األنشطة اليت تعترب يف الفهم العام على أهنا أكثر شعبية كفنون مبالغ فيها. باملقابل،  نظرة شعبية للثقافة
الشوارع فهي ليست ممثلة. زيادة على ذلك، من الالفت أن أي بعد لدميقراطية الثقافة قد اختفى، فصفحات 

 اإلعالنات الثقافية تريد اإلعالم عن إمكانيات اخلروج ولكن ليس لديها طموح ممنهج.

ن تبني أن للسكان عالقة بالثقافة خاصة بالطبقات املتوسطة. فالسكان ال يتم إظهارهم  تريد الصحيفة أيضا أ
كمشاهدين ولكن كممارسني. يري أن هذه املمارسة تتم يف "مبادئ الفن" حتت قيادة احملرتفني، فهي ليست مماثلة 

خلية واجتماعية. فهي تساعد "للحفلة". فالثقافة مل تعد ممارسة متييز برجوازية، بل هي مناسبة أيضا ملسرية دا
األشخاص على اكتشاف دورهم يف اجملتمع. والطبقات املتوسطة أيضا يتم إبرازها مبقارنتها مع الفنانني. يف الواقع، 
فإن ترقية دور الفنان املبدع واستقالليته، زيادة على العودة إىل استقاللية السياسي تذكر بأمهية الطبقات املتوسطة 

ترب حسب املفهوم العام الطبقات االجتماعية األكثر حركية، وهي أساس التطور االجتماعي وبعملها. فهي تع
 واحلداثة.

 فالبيئةوالذي يشغل حيزا ضيقا تتم معاجلته بصفة خمتلفة مقارنة بصحيفة املدينة احملافظة.  البيئةكذلك، فموضوع 
)متكن عمليات التهيئة مثال من اجناز ممرّات يُنظر إليها أكثر كممارسة اجتماعية أكثر من أهنا عنصر للتمييز 

 للّدراجات(. زيادة على ذلك، وخوفا من معارضة اخلطاب السائد، يتم القليل من شأن أمهية موضوع البيئة.

من جهة أخرى، يبني تناول مواضيع عن اجملتمع أو "امليادين اإلخبارية" اإلرادة يف استهداف الطبقات املتوسطة. 
الصبغة الربجوازية املبالغ فيها ويف نفس الوقت املضمون الشعيب املبالغ فيه.  سعى الصحيفة لتفاديبطبيعة احلال، ت

و امللفات هي خري دليل على ذلك. إن املوضوعات املتناولة )الصراصري، األسوا  الكبرية( لن مجد هلا مكانا يف 
ملواضيع يف سيا  أكثر إصدارات تسعى ألن تكون مميزة. يري أن املسائل املطروحة واملقاربات تتفادى طرح هذه ا

تسويقا أو صعوبات اجتماعية واقتصادية كبرية جدا. فالبطالة واألزمة ما هي إال واقع من بني احلقائق األخرى، 
يتم الرتكيز هنا على الباطن النفسي  .52وهي ليست مرجعية أساسية كما هي عليه يف صحيفة املدينة الشيوعية

                                                           
52 - Ces problèmes sont supposés concerner de façons différentes les classes moyennes et les classes populaires. 
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تناوهلا ومعاجلتها من زاوية االتفا  والتشاور من أجل الدفاع عن حقو  )البسيكولوجي(. فاحلياة التجارية يتم 
 املستهلكني، كذلك موضوع التسلية فهي أيضا بعد هام جدا هلذه امللفات.

 شعبية ذوناخب  -3

يف صحيفة املدينة الشيوعية، واضح جدا أن يكون الساكن املثايل ينتمي إىل الطبقات الشعبية. فالثقافة تسعى ألن 
عبية وليس خنبوية. واألنشطة املفضلة ال تنتمي إىل الفنون املمّيزة. يتعلق األمر أساسا باملوسيقى الشعبية، تكون ش

"روك" أو خمتلف فنون الشارع، ما عدا بعض األنشطة "للمركز الثقايف" )وهو ال يسمى مسرح( اليت ميكن أن 
جند يف كل عدد قائمة كبرية للكتب أو تكون من الفنون الراقية. زيادة على ذلك، ففي باب "اخلدمات"، 

يكون حمتوى هذه املنتجات الثقافية خمتصرا، مشروحا ومفصال. ميكن  ة،األسطوانات اليت ليست من الثقافة الراقي
أن نعترب هذا الباب نظرا للمجهود البيدايوجي الذي يقوم به فضاء لدمقرطة الثقافة، باإلضافة إىل عناصر كثرية 

ية الشعبية". ريم أن تناول بعض املواضيع يرقى إىل صبغة خاصة ب"جمالت األخبار" فإن أخرى حاملة "للهو 
املواضيع املرتبطة باحلياة االقتصادية واالجتماعية يتم التطر  إليها بسهولة أكرب من يف صحف املدن االشرتاكية. 

حدرة من الطبقات الشعبية. تؤكد الصحيفة بصفة أخص على الصعوبات اليت ميكن أن تواجه سكان الضواحي املن
تتطر  يف أيلب األحيان إىل البطالة واالستدانة وإىل أخطار التهميش االجتماعي. فصور األشخاص املسنني 
خالفا لليت تقدمها صحف املدينة احملافظة، فهي تفضل التذكري مبآسي القرن على احلنني إىل الزمن املاضي. من 

يصا للمشاكل االقتصادية يف حني أن هذه املواضيع نادرا ما يتم جهة أخرى، هناك عدة مواضيع معّدة خص
التطر  إليها بصفة مستقلة يف إصدارات اجلماعات األخرى. فهي حتاول أن تطور خاصة هوية "عّمالية"، أو على 

الية جندها الرأي العام إىل هذه الرؤية العم30األقل، رؤية عمالية لعامل العمل والصناعة. فهذه العناصر املعارة من 
مذكورة يف تقارير اللقاءات اليت تتم مع العمال )حب العمل، السيما العمل املتقن، والعالقات مع زمالء العمل، 

…(. صعوبة إفهام "أرباب العمل" واملسؤولني اآلخرين، أخطاؤهم يف التسيري واليت تؤدي إىل فقدان "وسيلة العمل
مبا يف ذلك أعضاء من فئات اجتماعية بعيدة جدا سوسيولوجيا من  جيب أن تتسع هذه اهلوية إىل جمموع الساكنة

 بدون من أن"الطبقة الشغيلة". فمثال جيب أن تربز الصحيفة رؤساء املؤسسات اليت تبحث عن موقع جديد، 
تظهر "كجسم يريب" عن سكان املدينة. كذلك فإن "املدراء" يالبا ما يتم تقدميهم كعمال مستبسلني، أو  

 ء.كعمال قدما

وهكذا جند أن ملفا حول الشغل يف شر  مدينة ليون حيتوي على "صورتني" لرئيسي مؤسستني يف أعمدة 
الصحيفة: حيمل األول العنوان التايل: "أرافع من أجل مؤسسة املواطن" ُوِصَف رئيس املؤسسة الذي قال هذا 

ر مبا أنه يستقبل الناس بقميص مفتوح، الكالم بأنه "حيوان العمل" ألن هندامه ال مييزه يف شيء عن أي عامل أخ
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ومجد مؤسسته شرعيتها، مثل العمل البلدي، يف مصلحة العمال، وهو الشيء الذي يسميه هذا الرئيس: 
 "مسؤولييت االجتماعية".

وتبدأ الصورة األخرى بالعنوان التايل: "أنا رئيس كي أواصل ألحىي حيايت كعامل" يعرب هذا الرئيس اجلديد عن 
ر ينسبها الرأي العام إىل عامل: "باسم احلفاظ على العمل، جيب قول كل شيء، يربر العجز كل وجهة نظ

التجاوزات"، حيتج دائما بصفتهم كسكان. إضافة إىل ذلك هناك عناصر شكلية أكثر تسمح بتأكيد الثبات 
غة الشعبية للضواحي" الشعيب. هناك العديد من العناوين اليت تستعمل لغة تزعم أهنا مأخوذة مباشرة من "الل

السيما لغة الشباب. فمثال ملف تقدمي ميرتو األنفا  حيتوي على فار  يف اللغة ينقل معرض نظم من طرف 
. كذلك هندام Comment t'y vas"53املدينة حول التنقالت احلضرية معنون كاآليت: "كيف تذهب فيه". "

تمائهم االجتماعي، فقد تركت فساتني وبدالت السكان كما يظهر يف الصور الفوتويرافية هو مؤشر على ان
 صحيفة املدينة احملافظة املكان إىل القمصان واملالبس الرخيصة.

ال ينبغي للتطور الظاهر حنو منوذج اجمللة اإلخبارية أن يومهنا. فإن الفضاء العمومي احمللي كما هو مبين يف الصحيفة 
أن هذا البعد السياسي ال ميكن أن ُيشبَّه "بالّدعاية" فهو  احمللية، خيضع إىل مصاحل السلطة السياسية. صحيح

يسلك طرقا أكثر مهارة. حتدث الصحف صورا خمتلفة عن اإلقليم وعن املواطن حسب االنتماء السياسي للبلدية 
السياسي املتعارف -القائمة. كل واحدة ترسم صورة للناخب املثايل الذي، حسب عبارات التحليل االجتماعي

فرتض أن يصوت لصاحل العائلة السياسية للفريق البلدي. يبدو إذن أن الصحيفة البلدية ختلق معيارا عليه، ي
 لالنتماء االجتماعي، و كذلك معيارا للعالقة ما بني السلطة السياسية والساكن )املواطن(.

مستقلة عن السلطة  زيادة على ذلك، إنه ملن الالفت أن ال يكون السكان يظهرون كفاعلني أو جمموعة اجتماعية
البلدية. فالصحف ال تبني إال أفرادا أو جمموعات أفراد. واخلصائص االجتماعية لألفراد أو مقاييس إدماج األفراد 

 يف جمموعات يتم فهمها دائما بالنسبة إىل السلطة البلدية.

تماعية أو إىل فئة مهنية ليست فاالنتماء إىل مجعية، أو إىل جموعة عرقية أو دينية، أو إىل مؤسسة، أو إىل طبقة اج
خصائص أو مقاييس إدماج تعترب مبدئيا شرعية من طرف الصحيفة البلدية. فاألفراد ال يستطيعون إذن تكوين 
جمموعات والعمل خارج السلطة السياسية احمللية. فاملنطق احملدد للصور الذهنية للحياة احمللية وللفضاء العمومي 

 ية ال تشبه تلك اليت يف الصحافة التجارية، والسيما يف الصحافة اليومية اجلهوية.احمللي يف " الصحافة" البلد

لكي ميكننا مواصلة التحليل، يستحسن أن ننتبه إىل ظروف اإلنتاج للصحف البلدية. زيادة على وجوب متوقعهم 
بني السلطة البلدية بالنظر إىل املمارسات االتصالية األخرى للمدن، فيجب أن ندرس توزيع املهام والعالقات 

                                                           
53 - Vaulx-Magazine, n° 23, janvier 1993, pp. 12-15. 
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احملتملني يف االتصال( واملوظفني املكلفني بإعداد الصحيفة. يكون أيضا من  )رئيس البلدية، املنتخبني املستشارين
الضروري أن نتوفر على معرفة حسنة للمسارات وخاصة على التصورات خبصوص املادة السياسية واالجتماعية 

ر. من رؤيتهم للمجتمع تنسبهم بقوة إىل املنتخبني. تكون جمموعة الرأي ألعضاء فر  النشر، السيما رؤساء التحري
 هذه أحدى التفسريات الستمرار البعد السياسي واالنتخايب للصحف احمللية.
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 ساؤلهوية المدن محل ت
L'IDENTITÉ DES VILLES EN QUESTION 

 

 -إيزابيل بايارت-

ISABELLE PAILLIART 

 

يبدو أن اجلماعات احمللية ختوض يف الوقت الراهن معركة شرسة من اجل إبراز هويتها اإلقليمية. تكتسي  
تضخيم املمّيزات اخلاصة  هذه املعركة بعدين: هتدف الطاقة اليت تبذهلا البلديات التأكيد على هويتها يف الواقع إىل

بفضاء معني، كما هتدف إىل أن تتميز الواحدة عن األخرى. ترتكز هوية املدن إذن على وضعية داخلية وعلى بيئة 
 مستقلة عن عناصر خارجية: الدولة واجلماعات احمللية األخرى.

دم نفسه  فموضوع اهلوية على كل حال ليس خاصا فقط باملدن أو النواحي، فهو يتعدى ذلك ويق
املتناولة إلعادة ظهور الوطنيات، أو عموما  اليت هتتم بتطور اجملتمعات  تكعنصر هام للتفكري يف كل الدراسا

 املعاصرة ومسارات عملية تكييف األفراد أو اجملموعات إىل مقتضيات اجملتمع.

قف إىل التحلي بنوع من الصعب إذًا أن ال نتساءل عن موضوع اهلوية نفسه وعن جناحه. يؤدي بنا هذا املو 
من احلذر والتحفظ مجاه التوافق النسيب الذي يلقاه املوضوع يف خمتلف البلديات: سواء اتبعت سياسة متعارضة أو 

يقوم حديثنا على … تعايشت يف ظروف خمتلفة: مدن الضواحي، أو عواصم جهوية، أو املراكز احلضرية الكربى
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على حتديد وضعيتها كمرحلة جديدة يف تاريخ أشكال التمثيل اليت تتزود األخذ يف احلسبان انبعاث مرجعية اهلوية و 
 منها السلطات احمللية. ولذلك يستحسن يف مقام أول أن حندد املستويات الرئيسية اليت تدور فيها مرجعية اهلوية.

I-لهويةتجليات ا 

 واالتصال البلدية.  ة عنصرا حامسا لوسائل اإلعالمتشكل مرجعية اهلوي

 ية اهلوية حسب احملاور املعرفة كالتايل:مرجعب األحيان، تتفرع يف يال

_ إعادة إحياء اخلصائص احمللية، وكذلك إعادة تنشيط بعض املميزات للبلدية اليت يتم إدراجها يف الصحف 
البلدية بوسيطة التحقيقات الصحفية أو نقاشات حول شخصية حملية، أو حول تاريخ لشارع أو ملعلم. يرتجم 

 يز على الصفات البارزة للتجمعات باخلصوص من خالل إبراز قيمة الرتاث.الرتك

_ يعزز إنشاء خصوصيات حملية يالبا سياسة ثقافية تسعى عن طريق إجياد مهرجانات مثال إىل إعطاء وضوح 
 وطين أو دويل ملكان ما.

البالية السياسية. فهي  _ وضع تقنيات جديدة لإلعالم واالتصال تربز يف نفس الوقت خطاب حداثي يندرج يف
تفضل أيضا سياسة لرتقية اإلقليم لدى املؤسسات وتندرج يف حركة متايز متس كل اجلماعات اإلقليمية. إقامة 
شبكات خبطوط سلكية يف بداية األمر يشكل عامل متييز بني املدن يف الوقت الذي كانت فيه املنافسة شديدة 

 بني اجلماعات احمللية.

بنفسه،   السياسية تفقط، فهو الذي يوجه االمجاها مدلول)معىن( لالتصال السياسي احمللي ليس موضوع اهلوية
كما يبني عموما مثال السياسات يف ما خيص ثقافة التعمري، أو احلياة االقتصادية. وهو يعطي أيضا فرصة إلعادة 

 ية اإلقليمية )اجلهوية(.تفسري األحداث التارخيية، والعناصر اهلندسية املعمارية خبصوص اهلوية واخلصوص

يعمل البعد املتعلق باهلوية إذن على تعزيز املعامل املكانية وعلى وضوحها. و هو يركز أيضا على "زمانية" خاصة 
 باإلقليم، مغرتفا من مستويات تقليدية: التقاليد، الوضعية املعاصرة،و وضع األنشطة يف مستقبل قريب نوعا ما.

بعض املواضيع: احلداثة التقنية، "املركزية"، رمز احلركية االجتماعية، احليوية  تساهم هذه الوضعية يف تعميم
واليت تعطي أحيانا الشعور مجانس سياسات االتصال. يري أن مفهوم اهلوية يشمل مقاربتني لدور … االقتصادية

اسم لوسائل اإلعالم يف وسائل اإلعالم يف إنتاج هذه اهلوية. يستحسن يف الواقع أن نفر  بني تصور يربز الدور احل
 بناء اإلقليم، من تصور فخر جند فيه أن وسائل اإلعالم تنظم إىل أقاليم موجودة من قبل.

يف احلالة األوىل، يندرج استعمال مفهوم اهلوية يف إطار سياسي، ويصبح هدفا ينبغي على وسائل اإلعالم أن 
 فرنسا)أساسا تلك اليت حيل فيها البعد اإلداري حمل تساهم يف حتقيقه: األقاليم "اجلديدة" اليت هي النواحي يف
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اخلصائص التارخيية(أو يف مستوى فخر، اإلطار األوريب بتقدمي صورة لإليضاح. يف احلالة الثانية، يكون اإلطار 
 "ثقافيا" أكثر: ليست اهلوية يف حتول ولكنها مكتسبة. تشرتك وسائل اإلعالم اليت تتكون انطالقا من األقاليم اليت
باعدت بينها الضرورات السياسية يف هذه املقاربة الثانية. جند هذين التصورين جزئيا يف أعمال أعضاء املرصد ملا 
بني اجلهات للسياسي: يقوم الباحثون فيه مبطابقة منوذجني يف حبثهم عن اهلوية: منوذج احلركية "اهلوياتية"، ومنوذج 

هر يالبا مناسبا لتحديد اسرتاتيجيات االتصال لدى اجلماعات . وهو فر  يظ 54"إعادة االستثمار" الساللية"
 اإلقليمية. 

عموما، هذه التظاهرات "اهلوياتية" )إلبراز اهلوية( املختلفة تتبع هدفا: هو إعطاء "اهلوية" صبغة الوضوح". ومع 
 كتسي رهانات.ذلك، فإن اهلوية ريم أهنا تُقدَّم كحقيقة ال حتتمل أي اهتام أو أي شك، فهي تشبه بناء ي

 

II _بناء االجتماعي؟الهوية يساهم في ال هل اعتماد مرجعية 

إن خاصية مفهوم اهلوية هو قبل كل شيء أن ترتكز على حقائق أكيدة، مرئية، يقينية وملموسة. لكن 
رنسا. ظهور هذه الفكرة جيب أن يوضع يف سيا . إن مفهوم اهلوية اإلقليمية مرتبط أوال بتطور النظام احمللي يف ف

األمة للمطالبة –خالل السبعينيات، بدت السلطات احمللية أثناء بروز احلركة احمللية حبملة يف وجه الدولة 
باالستقاللية وحرية أخذ القرار. مث حتول مفهوم املعارضة تدرجييا: مل تعد الدولة يف الوضع الذي كان ينبغي أن 

ت احمللية، بل على العكس من ذلك، فهي ترتكز على تكون فيه مدافعة عن الوحدة املهددة بسبب اخلصوصيا
الفاعلني احملليني كما متيل إىل إبراز تلك املخططات األخرية )إعالميات وأسالك(. دون أن ننكر وزن الدولة وقوة 
متثيلها. ميكننا أن نقدر بأن التطور الذي حيرك النظام االتصايل احمللي جيد جزء من تفسريه يف انصهار العالقات 
بني احمللي والدولة، ولكن أيضا بني احمللي واملستويات اإلقليمية األخرى: مستوى املقاطعة، املستوى اجلهوي. 
يؤدي التساؤل حول دور الدولة، حول ممثليها وخدماهتا، و حول التوزيع اجلديد للصالحيات بني اجلماعات احمللية 

هذا إىل وضع بعض االسرتاتيجيات أو يفسر إدعاء  باملقارنة مع فضاءات إقليمية أخرى. يؤدي عمل االختالف
 بعض املواضيع. فاإلعالم البلدي يعكس يف حمتواه هذه التوجهات ويلعب على مستويات االختالف.

على سكان البلدية قراءة األحداث  يقرتحوا جيب أن نبحث عن أصول اإلعالم البلدي يف إدارة الرؤساء احملليني أن
يف أبواب الصحافة اليومية اجلهوية، ولكنها ولدت أيضا من الريبة يف التأكيد على السلطة خمتلفة عن تلك املعلنة 

                                                           
54 - DUPOIRIER E., SCHAJER H.D., « L'identité régionale, problèmes théoriques, perspectives politiques ». 

L'identité politique, séminaires du CURAPP de Picardie et du CRISPA d'Amiens, Presses Universitaires de France, 

Paris, 1994, p. 333. 
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احمللية يف وجه الدولة املركزية. وهكذا ظهرت الدولة يف الصحف البلدية كأهنا منافس، وأحيانا كأهنا عدو يف 
 طة احمللية.الصحف احملليةُ. استعمل ظهور التهديد اخلارجي كحجة إلضفاء الشرعية على السل

حتولت هذه الوضعية. فظهرت أجهزة هناك أخرى أدت إىل إرساء هيئات معارضة أو منافسة جديدة، زيادة على 
تلك التابعة للدولة واليت بقيت دائما معطى ثابتا. يبقى اخلارج عامل هتديد ويعطي للسلطة السياسية القائمة 

. ولكن هذا اختالف باملقارنة مع احلالة السابقة. الفرصة للعب على ردود الفعل يف الدفاع عن االنسجام
تتضاعف هذه املعارضة ثانية حبالة التنافس بني اجلماعات اإلقليمية: مدن جماورة، جمالس جهوية، جهات 

 … متماسة،إخل

وهكذا جيب أن يوضع انبعاث مفهوم اهلوية أوال يف هذا السيا  النصهار العالقات بني املستويات 
يمية السياسية. مل يعد متوضع اجلماعات احمللية يتأكد يف إطار العالقة مع الدولة ولكن يف ميدان املختلفة لإلقل

حيضر فيه العديد من الفاعلني ويقعون يف مسار تنافسي. من وجهة نظرنا، فإن املكانة اليت يأخذها مفهوم اهلوية 
ألساسية لالتصال البلدي هي التنشيط هي أيضا مرتبطة بسيا  له عالقة بتحوالت الفضاء احلضري. فاملهمة ا

املستمر إلقليم ما. جيب عليها اليوم العمل على إجياد إقليم اجتماعي و سياسي يف الوقت الذي أصبح فيه اإلقليم 
 الفعلي واجلغرايف واإلداري أقل وضوحا.

الواقع املشهود عن  إن تنشيط اإلقليم ضروري إذن للمحافظة على اجملموعة كلها. يف الوقت الذي يبني لنا فيه
احلياة احلضرية تفكك ألمناط احلياة وتشرذم أماكن التعايش التقليدية وذوبان املرجعيات إىل اهلويات الوطنية، مجد 
السلطة احمللية نفسها مضطرة لتنشيط واحدة من املكونات املشرتكة الوحيدة لدى كل احملكومني: وهي كوهنم 

بني إذن إبراز العنصر املشرتك احلقيقي الوحيد لدى احملكومني: فالرابطة اليت سكان لبلدية معينة.يكون دور املنتخ
تربط بينهم هي ليست كوهنم مواطنني، ولكن سكان هلذه البلدية أو تلك. يتحقق هذا الرابط )العالقة( بالشعور 

 باالنتماء إىل مكان.

"املواطن" فهو املتحاور الطبيعي للسلطة  كانت سنوات السبعينيات تربز صورة متثيلية وحيدة للمحكوم، هي صورة  
احمللية، واملرجعية السائدة والوحيدة. أما صورة الناخب خالل العشرية الالحقة فهي خمتلفة. مل تعد توجد صورة 
وحيدة فقط متكن من متثيل الوعاء االنتخايب للصحيفة البلدية، ولكن هناك الكثري من الصور: املواطن، ومستعمل 

ال ترتكز الصورة اليت تعطيها … لية، واملوظف، واملستهلك، واملشاهد، واملشارك يف األحداث احملليةاخلدمات احمل
الصحيفة البلدية على صورة واحدة فقط "كأهنا عاملية"، بل بالعكس على تعدد الصور. وهكذا ال ميسك الناخب 

كن، واألفراد واخلدمات احلضرية. الشيء من عالقته مع السلطة كما يبينه مفهوم املواطن لكن يف عالقته مع األما 
الذي كان يؤسس يف املاضي اجملموعة احمللية هو املرجعية إىل منوذج دميقراطي، والذي يؤسسها اليوم أو ينوي 
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، هي صورة الساكن احملايد بكفاية حىت خيضع 55تأسيسها هو تقاسم األنشطة البلدية. تربز إذن صورة سائدة
 مي. وهكذا حتيل مسألة اهلوية احمللية إىل مسائل أكثر مشوال على حتول أمناط حياتنا.ملختلف أمناط النشاط اليو 

وأخريا، هناك عنصر ثالث يعمل لصاحل تطوير مرجعية اهلوية وهو تطور قطاع االتصال نفسه. فالتقنيات اجلديدة 
من العناصر اليت تعزز  لإلعالم واالتصال هي طبعا جزء من األشياء القادرة بفضل خاصيتها احملدثة للتجديد

اسرتاتيجيات االختالف هذا. إن التقنيات اجلديدة تعزز يف املقام األول الفرو  اإلقليمية ولديها خاصية أخرى 
 وهي إعطاء الفرصة للجماعات احمللية بأن تتميز الواحدة عن األخرى.

 م واالتصال البلدي.زيادة على ذلك، تقع مرجعية اهلوية أيضا يف امتداد احلركة اليت متس اإلعال

كما نعرف يرتبط ظهور اإلعالم البلدي يف السبعينيات باملطالبة بدميقراطية أكثر داخل اهليئات احمللية وبتحسني 
 مشاركة السكان.

فقد طورت بلديات تابعة لليسار سياسات إعالمية واتصال تشرعن هذه املطالبات. مُيّكن االنتماء السياسي 
ني سياسات االتصال: يكفي للمكانة اليت تأخذها عبارة "دميقراطية حملية" يف اخلطاب للبلديات من التمييز ب

 السياسي أن تضع متييزا بني خمتلف السياسات البلدية املتبعة و اليت يتم التعرف عليه بسهولة.

صة، وتوطني انطالقا من هذه احلركة متت هيكلة قطاع اإلعالم واالتصال البلدي تدرجييا بإنشاء مصلحة بلدية خا
و فقد النموذج اإليديولوجي لإلعالم البلدي … احملرتفني وحتسني تكوين املنتخبني يف ميدان التقنيات اجلديدة

تدرجييا قوته. وبشرعنتها، مل يتم تأكيد اخلرب كضرورة للدميقراطية ولكن هو حقيقة، وهذه احلقيقة هي حقيقة 
 اجملتمع بأكمله.

يف وجه رجال السياسة كحماة للحرية واستقاللية اإلعالم من املرجعيات  قدمونحدَّ موقع احملرتفني الذين يت
السياسية أيضا. ويف النهاية تندرج هذه التطورات يف إطار وطين خاص، وهو العمومية. وبالتايل يرتافق نشر 

 اإلعالم واالتصال يف اجلماعات احمللية أكثر فأكثر بعدم التمييز بني بعدمها السياسي.

ضوع اهلوية إذن يف هذا التطور لإلعالم واالتصال: فهو ميّكن من مجع بعدين للعمل السياسي يقع مو 
احمللي حتت نفس العبارة: تأكيد اهلوية اإلقليمية مقابل مستويات أخرى عن طريق تضخيم عناصر متيزها، واندماج 

 عدين.سكان خمتلفني يف نفس اإلقليم، يتم تناول االتصال كوسيلة يف خدمة هذين الب

III- رهانات مرجعية الهوية 
                                                           
55 - Ces réflexions reprennent des éléments de notre note de présentation de travaux en vue de l'habilitation à diriger 

les recherches en sciences de l'information et de la communication, université Stendhal, décembre 1994. 
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يكلف التأكيد على اهلوية والشعور باالنتماء إىل املكان املدن مبسؤولية كبرية ألهنا تبدو كفضاء الندماج سكان 
وثقافات خمتلفة. وهكذا، فإن الربوز احلايل ملرجعية اهلوية يسأل املدن عن استطاعتهم يف القيام هبذا الدور: 

 االجتماعية واحلضرية. االندماج يف احلياة

يتوافق إبراز  أي هوية إقليمية يف السياسات البلدية لالتصال جزئيا مع هذه الضرورة: هو التزود باملدلوالت اليت 
 تقع عامة يف امليدان الرمزي أكثر منه يف امليدان السياسي أو االجتماعي.

ألساس يف إبراز السلطة السياسية. فهي تبدو ومع ذلك، فإن اسرتاتيجيات إبراز قيمة اإلقليم احلضري تساهم با
 تبحث فقط عن مجميع القوى احمللية حول السلطة احمللية ورئيس البلدية.

من هنا بالذات، فإن االتصال البلدي ليس دائما يف تالؤم مع تطور اتصال حضري. بل على العكس، فإن 
 ليست قانونية( ملختلف السكان الذين االتصال البلدي بصفة ما قد خنق أشكال التعبري )على األقل اليت

يشكلون إقليمه. توشك الثقافة احلضرية اخلاصة ببعض املراكز الكربى أو مبدن الضواحي أن مجد نفسها من دون 
 وسيط وبدون إمكانية إلبراز الكلمة.

وية يظهر كمشكل زيادة على ذلك، يزيد الرتكيز على اهلوية التوافق على حساب املناقشة. من هنا، فإن مفهوم اهل
من تسيري احلياة السياسية احمللية. وعليه تندرج مرجعية اهلوية يف اسرتاتيجيات االتصال ويف الكيفية اليت يتصور فيها 
منتخبو وصحفيو دار البلدية دور اإلعالم واالتصال يف احلياة السياسية. و يف هذا الصدد، يتجه هذا املفهوم حنو 

ركة التدرجيية لتخلي اهليئات السياسية عن اإلمساك باإلعالم واالتصال لصاحل الكشف عن حركة هامة: هي احل
 احملرتفني يف هذا القطاع. وهذا يؤدي أيضا إىل اإلفراط يف تقدير دور اإلعالم يف إنتاج هوية إقليمية.

س الوقت يتشّكل وهكذا يكون موضوع اهلوية معقدا: يندرج بروزه يف اسرتاتيجيات اجلماعات احمللية ليتميز ويف نف
كإقليم مستقل يتمتع بنوع من الوحدة. ومن هنا فإن اإلسرتاتيجية هي نوعا ما االستحواذ على املستوى احمللي 

األمة على املستوى احمللي. يكشف -صالبة الدولة بوضوحعلى العوامل اليت تدل على بناء هوية وطنية، وتبني 
مية من التزود مبدلوالت جديدة: فهي تتحقق من خالل االستعارة مفهوم اهلوية كذلك عن حماوالت اهليئات اإلقلي

من تلك اليت توجد على مستوى إدارة الدولة واألمة. لكن هذا املفهوم بتعزز أيضا عن طريق االسرتاتيجيات 
الشخصية للمحرتفني يف اإلعالم واالتصال البلدي: يعزز البعد املتفق عليه استقاللية قطاع يبحث لنفسه عن 

 اف وشرعية.اعرت 

نالحظ بسهولة بأن اهلوية اإلقليمية تظهر أمام أعيننا كبناء مرتبط بسيا  أوسع. فهي تقع يف تقاطع العالقة 
االجتماعية وفردية املمارسات، ومها مفهومان ينبغي أن تواجههما أيضا اجلوارية احلضرية. وعليه، فهي تكتسي 

ما رأينا جيب أن تؤخذ كحجة تندرج يف االسرتاتيجيات السياسية. رهانات سياسية هامة. أوال ألن مرجعية اهلوية ك
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مث ألن هذا لبحث عن اهلوية يكشف كذلك عن حتول عبارات النقاش السياسي احمللي نفسها. يف الواقع، يبني 
اءات بروز مفهوم اهلوية على الساحة العمومية احمللية جيدا اخنفاضا تدرجييا للمنقاش احمللي والتأكيد على االنتم

السياسية، وباملقابل فهي تسري بالتوازي مع ذلك إىل توسع  العمل السياسي إىل ميادين ومواضيع حىت اآلن يتم 
 تناوهلا قليال من طرف الدائرة السياسية، خاصة الرابط االجتماعي وإدماج الفرد أو اجملموعات يف فضاء مجاعي.

ية أو عدم تسييس احلياة احمللية )وهي النقطة اليت يقدم عليها تقليديا تعودنا على مالحظة يياب الدميقراطية احملل
تاريخ السلطات احمللية بنوع من النسبية( الكثري من التأكيدات اليت تبني يف واقع احلال احنطاط للتعبري السياسي. 

السياسي. ومع ذلك، فاملرجعية إىل اهلوية تشكل بدون شك أحد اإلشارات األكثر وضوحا لتجّدد أشكال التعبري 
 ومن هنا فهي إذن ينية جدا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     -2-  

 التصوير والزمنية في صحافة الجماعات المحلية
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PHOTOGRAPHIE ET TEMPORALITÉ 

DANS LA PRESSE DES COLLECTIVITÉS LOCALES 

 نيكول لوسانيات
NICOLE LUSSAGNET 

 

 
I- المدينة: منتوج ثقافي 

يف كيان شكلي وإداري وال يف جمموعة وظائف. هذا ما توحي به نظرية األماكن أن ختتزل املدينة ال ال ميكن 
. لكن هذا النموذج ال يشرح إال بصدفة جمتزأة )يري كاملة( 56املركزية اليت تشكل إحدى املقاربات هلوية املدينة

يو من حتليل الظاهرة وظائف املدن، وشبكاهتا وفضاءاهتا. يف إطار امتداد هلذه النظرية، متكن أعمال مدرسة شيكا
 .57احلضرية حسب ثالث وجهات نظر متكاملة

يف املنظور األول: ميكن أن تؤخذ املدينة قبل كل شيء كبنية مادية مشّكلة على أساس سكان، وتكنولوجيا ونظام 
تصادية أو بيئي، ما يؤدي إىل النظر إىل بيئتها االجتماعية أو ما يسمى باألساس البنيوي: املعطيات الدميغرافية، اق

حىت جغرافية. يري أن هذه املعطيات لوحدها ال تكفي لتوصيف الظاهرة احلضرية وتوضيح وتفسري املسارات اليت 
 .58تتمكن من خالهلا "كتلة حضرية" من أن تصبح مدينة

. توضح 59يف منظور ثاٍن يُدرس الوسط احلضري كنظام ملنظمات اجتماعية ونوع منوذجي من العالقات االجتماعية
ذه املقاربة من هذه الزاوية جمموع أنظمة العمل والتنظيم وحتيل إىل العناصر االجتماعية حصرا مثل اجلمعيات أو ه

 املنظمات املوجودة:

"بسبب حتويله إىل دولة العجز التام بصفته كفرد، جيب على ساكن املدينة أن يبذل جهدًا لكي يصل إىل ياياته 
 60االهتمام ضمن جمموعات منظمة" بانضمامه إىل أناس فخرين لديهم نفس

                                                           
56

 - Claval P., « La théorie des villes », Revue de géographie de l'est, 1968, 1, 2, Ville et civilisation urbaine. 

Textes essentiels, Larousse p. 196, 1992. 

57
 - Nous faisons tout particulièrement référence aux travaux de PARK R. E. et WIRTH L. 

58
 - Nous empruntons le terme de »masse urbaine» à CLAVAL P. o. c., p. 208. 

59
 -« La ville permet de maximiser le niveau local d'interrelation existant dans la société CLAVAL P., o. c. p. 

209. 

60
 - GRAFMFYER Y. et JOSEPH I., Le champ urbain. Aubier, 1984 ; WIRTH L. Le phénomène urbain 

comme mode de vie. 
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كتتمة للمنظورين السابقني، يتناول املنظور الثالث الظاهرة احلضرية كمكّون لشخصية حضرية وسلوك مجاعي. 
وهذه الشخصية خاصة باملدينة. كان ج. سيّميل واحدا من األوائل الذين أوضحوا بأن أصالة املدينة تنجم عن 

يف  لضرورة ظروف املعيشة )احلياة(، أنواع العالقات، وفقدان شخصية العالقاتالذهنيات اجلديدة اليت تطورها با
املدينة. هذا حييل عند بعض الكتاب إىل ما ميكننا تسميته: انبعاث ضمري مجاعي من خالله سوف تولد الصور 

نة أيضا عن طريق يف الواقع، يالبا ما يتم تعريف املدي  .61الذهنية االجتماعية والعناصر الثقافية ويتم هيكلتها
. بعبارات أخرى، "فاملدينة هي مكان 62والتصرفات تمفهوم الثقافة، اليت تفهم على أهنا جمموع السلوكيا

إن االتصال عن طريق الفضاء االجتماعي وهيكلة ال ميكن )…( للمدلوالت. وهي إذن وسيلة اتصال وتواصل 
 63أن يتم إال عرب رمزية ثقافية مشرتكة"

ر األخري بديهة مسلم هبا: إذا كانت دراسة املدينة تتطلب إذن النظر إىل املدلوالت اليت تشكلها،  يُدِخل هذا التطو 
 فانه ال ميكن أن تؤخذ هذه املدلوالت مبعزل عن الفاعلني الذين يشكلوهنا.

حضرية "هذه املدلوالت املكونة للتجربة احلضرية اليت هي الشيء الوحيد الذي ميكن أن يعترب "علميا" كحقيقة" 
إن املدلوالت ال توجد يف مدينة يف ذاهتا، معزولة عن املمارسة اليت لدى الرجال يف زمن ما )…( ذات داللة" 

 .64وعامل ما. بل هي يف التجربة"

 و هذا ما يقودنا إىل طرح سؤالني:

ه الرؤية تبىن عن يتعلق السؤال األول بربوز رؤية مشرتكة للعامل احلضري. هل توجد صورة عامة للمدينة علما أن هذ
 طريق التجربة احلضرية وأن هذه الصورة للحضري تتكون على أساس مجربة يريبة؟

جيب أن ننظر إىل الطابع املتعدد لصورة املدينة هذه بطبيعة احلال، كما أشار ج. رميي ول.فوي، ال يوجد ساكن، 
 .65 سات خمتلفة جدا للمدينة.ولكن يوجد سكان ملدينة. سكان يري متساوين، والذين يبنون تصورات وممار 

                                                           
61

 - FOURDIN M., Communication urbaine : l'apport des représentations sociales Sciences de la société, n° 

30, Oct. 1993. 

62
 - RONCAYOTO M., La Ville et ses territoires. Paris, Gallimard, 1990. 

63
 - LEDRUT R., L'Espace en question. Éditions Anthropos, 1977. 

64
 - LEDRUT R., Les Images de la ville. Éditions Anthropos, 1973, p. 12. 

65
 - Ainsi par rapport à l'habitant appartenant aux groupes sociaux dominant qui utilise son quartier de façon 

instrumentale aguerri d'un projet individuel dont l'assouvissement passera par la mobilité, existent d'autres 

habitants qui ont en commun la non valorisation de la mobilité spatiale. RÉmv J. et Voue L., La ville vers une 

nouvelle définition. L'Harmattan, 1992. 
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II-المدينة: البحث عن الهوية 

، و مبا أن هناك  66ن سابقه بالضبط بظهور مبا يسمى "الشعور باالنتماء"يتعلق السؤال الثاين و الذي ينحدر م
 صور و استعماالت خمتلفة للفضاء احلضري، ميكننا أن نتساءل كيف و مىت يشعر الساكن هبذا االنتماء؟

جياد بداية للجواب عن هذا السؤال برجوعنا إىل مالحظة سابقة خبصوص الطابع اخلاص ميكننا إ 
"للشخصية احلضرية"، ال يوجد مدينتني متشاهبتني،  بالضبط و حسب ما يقوله م. فوردان، فان لكل مدينة 

ملفاجئ و االهتمام ا .67 طابعها اخلاص الذي مييزها عن املدن األخرى، و هذه اخلصوصية تساهم يف هويتها
احلثيث لدى الفاعلني السياسيني احملليني الرئيسيني هبذه اهلوية اليت يبحثون عنها أو يريدون تأكيدها ميكن تفسريه 

جيب إذن تزويد املدينة  و بقناعتهم بأن الشعور باالنتماء ال ميكن يرسه عند الساكن إال حول هذه اهلوية للمدينة.
 ه اخلاصة به.بشخصية لكي يؤسس الساكن نفسه وطنيت

و توعيتهم مبختلف مشاكل املدينة، و حتسيسهم، و مهمة االتصال احلضاري يف: إعالم السكان،  قد تكمن
مساعدهتم  و تسهيل ملكية الفضاء احلضري للسكان،و حثهم على املشاركة و املسامهة يف مصري هذه األخرية، 

 .68 التمسك هبا و تأسيس هويتهم فيها على

.  كل الوسائل االتصالية و اإلشهارية للوصول إىل صناعة رمزية للمدينة  يتم تسخريهلهوية، يف هذا البناء ل 
هناك عدة عناصر يري متجانسة يتم إيفاهلا هبذه الطريقة. و اهلدف من وراء ذلك هو إنشاء هوية تكون يف نفس 

 ف املواطن.و لكن مثالية مبا يكفي ألن تكون مقبولة من طر  ،الوقت قريبة من الواقع املعاش

 نهم منإن رئيس البلدية و فريقه هم الفاعلني الرئيسيني هلذه السياسة االتصالية، و هو الشيء الذي ميكّ  
 :J.TOUMONأن يكونوا شركاء يف هذا البناء للهوية ، كما يوضح 

ذه "إن رئيس البلدية بفضل موقعه القانوين هو من يوحد بلديته، يسجل هويته و يظهر هو نفسه كرمز هل
 .69الوحدة)...(. وهو ميثل اجلماعة و جيسد دميومة االنتماء املشرتك"

                                                           
66 - L'occupation d'un même espace ne signifie pas l'entretien d'un même sentiment d'appartenance 

« STRYCKMAN P. »  Espace et communication. Réflexion sur le sentiment d'appartenance •, Communication et 

organisation, GRECO n° 1, mai 1992, p. 98. 

 

67 - FOURDIN M., o. c. 
 

68
 - GARNIER J.-P., « La ville inimaginable » Espaces et sociétés, n°62-63, 1990, p. 200. 

69
 - TOURNON J., « Popularité du maire comme phénomène ethnique » Communication et organisation. GRECO, 

n° 1 mai 1992, p. 148. 
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يف  بلدي لبناء اهلوية عن طريق اهلدف.يساهم هذا املفهوم لدور رئيس البلدية يف تفسري التحمس هلذا املشروع ال  
كل القرارات اليت   الواقع، هتدف هذه اهلوية يف خلق الشعور باالنتماء جلميع السكان إىل مدينتهم، و يف شرعية

 تؤخذ من طرفه مبا أنه هو املبادر هبا.

حىت يكون أحد مكوناهتا، يتمتع رئيس البلدية مبجموعة من هوية املدينة و االشرتاك فيها و  من أجل خلق
اإلمكانيات االتصالية )اإلشهار، وثائق مطبوعة...( اليت تسمح له ببناء هذه اهلوية، من بني هذه الوسائل، 

أوال ألنه منرب للتعبري بامتياز بالنسبة لرئيس البلدية و أعضائه،  ،املوضوع املفضل للدارسةهي البلدية اليت الصحيفة 
إعالميا،و تركز عليه كل جهود إعداد و تقدمي األخبار، و أخريا ألن  املتناولةمث ألنه جزء من وسائل اإلعالم احمللية 

 70هم سكان املدينة و اخلية: هي فئة د لديه املستهدفة املفضلة التصالفئة ا

III- صحيفة البلدية  
 :71تتكون صحيفة البلدية باألساس من ثالثة أنواع من األخبار

 األخبار الوصفية )أخبار املصلحة، الدائرة على سبيل املثال(.-

 أخبار عن أحداث املناسبات: عرض حال عن األحداث اليت وقعت، أخبار الشهر.-

 اليات: مواضيع جمالت، مواضيع سياسية، ملفات خاصة.األخبار املتناولة لإلشك-

ألسلوب االتصايل املتبع. وبتقدميه لبعض املشاكل بدال من  في هذا النوع األخري من األخبار يتم فهم أكثر لف 
 أخرى، يرسم رئيس البلدية هوية املدينة و يسجل بذلك األولويات .

ع أخذ الواقع بصفة مباشرة بإدراج " صورة جمازية" عنه و اليت إن تداول األخبار يف الصحافة تعود لتمن        
كاذبة  ليست املسألة هنا لنعرف إن كانت هذه الصورة املزدوجة بسبب تكرارها توشك أن تكون املدلول األوىل،
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 - Trois fonctions clés sont attribuées au journal municipal : « Les fonctions de service sont celles qui consistent à 

offrir des renseignements concernant la vie quotidienne locale. Le journal municipal tient une seconde fonction, 

celle d'être le répertoire de la vie locale, fonction en partie partagée par la PQR L..1. La promotion constitue la 

troisième dimension de l'information municipale», PAILLIART L, Les Territoires de la communication. PUG, 

1993, pp. 109-115. Ces fonctions déterminent sa structure formelle. Ce document est le reflet de la ville, à ce titre 

on se doit de privilégier sa conception. Une information attractive facilite la persuasion comme le montrent entre 

autres les travaux de FESTINGER L. et MACCOBY E., plus précisément ce caractère distrayant du journal a pour 

effet d'empêcher ou de freiner toute activité cognitive de contre-argumentation de la part du récepteur. 

FESTINGER L. et MACCOBY E., -On résistance to persuasive communications-, Journal of Abnormal and Social 

Psychologie, 68, pp. 203-210, 1964. 

71
 - REGGAZZOLA T.-H., « Médias, contenus, territoires ». Espaces et sociétés, 50, pp. 69-94, 1987. 
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)...(. إن الشيء الذي ينبغي أن نتساءل عنه هو حول أثار )مرجوة أو ال( تدفق الصور احلضرية اليت نشهدها 
 . 72و بالتايل حول كيفية موقعهم هم أنفسهم بالنسبة هلا" ،ليوم حول تصور السكان ملدينتهما

، من تلك نالحظ فعال أنه من األخطار اليت ميكن أن تربك االنسجام السياسي، أو تقسم الروابط االجتماعية
احلضري. فاملدينة يتم تقدميها على هي دائما املشاكل املشرتكة لكل املدن ألهنا مالزمة لسري وعمل النظام  نتقاةامل

أهنا إقليم عدائي حبصتها من االضطرابات واالختالالت. لدى رئيس البلدية إذن وأعوانه مهمة بناء وسط حضري 
 يسري يف مسار منتظم وثابت لتحسني األوضاع.

على واحدة من مكونات ولكي توضع ميكانيزمات املشروع القانوين لبناء اهلوية الذي قمنا بوصفه، اخرتنا أن نركز 
 الصحيفة البلدية: أال و هي الصورة الفوتويرافية.

نقرتح اآلن شرح األسباب اليت متكن الصورة الفوتويرافية )أفضل من اجلزء املكتوب( من القيام بوظيفتها االتصالية 
لدى الساكن  راليت أشرنا إليها: وهي بناء هوية منفردة )خاصة( للمدينة، قادرة على إحداث انبعاث الشعو 

 باالنتماء إليها.

IV- مدينةالصورة الفوتوغرافية كموجه لبناء االنتماء لل. 

متاما مثل الشيء املكتوب، تعطي الصورة وسائل متطورة لصاحل رؤى إعالمية، ولكنها خاصة حججية وإقناعية 
 .73للمرسل. بفضل التصميم والصناعة التقنية ونشر الصورة تتكون وضعية االتصال

بأن املرسل حاضر يف صناعة الصورة. عن طريق استعمال تقنية فوتويرافية )إطار، زاوية، بعد، جمال(،يعرب  نعرف
يؤدي قانون الرؤية إىل أننا ننظر أوال إىل ما هو  عن نيته يف إيصال معلومات ال يتم حتديدها عرضيا )بالصدفة(:

رؤيته. يري أن هناك فر  بنيوي بني الرسالة  حمدد أكثر، فوضوح الصورة يصبح داال ، فهو يشري إىل ما جيب
األيقونة )الصورة( والرسالة اللغوية اليت حتدد االختالفات الوظيفية اهلامة. يف حالة اللغة املكتوبة، تكون القراءة 
ننا على األقل يف املرحلة األوىل للعملية خطية ومستمرة. يشارك القارئ حبيوية كبرية يف اختيار وتنظيم املعىن. ميك
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 - GARNIER J.-P., O. C., p. 201. 

73 - Nous pouvons ajouter que par la conception, la fabrication technique et la diffusion de l'image se construit une 

situation de communication : un ensemble d'éléments internes et externes à l'image définissent la situation de 

communication. Plusieurs facteurs s'associent et peuvent transformer largement les conditions de la réception. Il en 

est ainsi du contexte général qui correspond au moment et aux circonstances où le message est émis et reçu. Les 

conditions psychologiques, physiologiques, les circonstances sociales, économiques du lecteur font changer 

l'intensité d'implication du lecteur dans son rapport à l'image. II en est de même pour le contexte matériel, une 

même image dans un environnement immédiat différent propose des conditions autres de lecture et, par là-même, 

une lecture différente. 

FOZZA J.-C., GARATA M., PARFAIT F., Petite fabrique de l'image. Maynard, 1993. 
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أن نعترب أنه يف قراءة نص يف موضوع، يتم بناء املعاين يف التنظيم الزمين للخطاب. باملقابل تتم الرؤية وإدماج 
 العناصر الدالة للصورة بصفة شاملة ومتزامنة أكثر.

ئ النص ال يكون العمل التحليلي للقارئ يف هذه احلالة مطلوبا كثريا، بطبيعة احلال، فإن القارئ لصورة خالفا لقار 
هلذا النوع من الرسائل. إذا كانت قراءة الرسالة الشفوية تتطلب التحكم  الضمنية نادرا ما يلجأ إىل قواعد اإلحاطة

فإن قراءة الصورة الفوتويرافية تستغين عن معرفة القواعد اليت أدت إىل …صرفية…إمالئية، حنوية :يف قواعد اللغة
لة النفسية للمتلقي، الذي يكون يف نفس الوقت منغمسا يف وهم صناعتها. وهذا له تداعيات هامة على احلا

 الشفافية: قد تقوم الصورة جمردة من أي نية تأثريية ملصّممها بوصف الواقع املباشر وأحادي املعىن.

يف الواقع، وخلف أحادية املعىن الظاهرية، ميكن لصانعي ومرسلي الصورة الفوتويرافية االستفادة من الفرص اليت 
 .ةطيها هلم تعدد املعاين، على األقل أكثر مما يف حالة النص ملراقبة اآلثار باللجوء إىل وسائل اإلشهار اجملربيُع

تسمح الصورة يف الواقع مبجال أوسع للتفسري. ترتبط باملعاين اخلفية للمعطيات املرئية للصورة، وبتنظيمها الشكلي 
تتعدل العناصر اليت تكّون الصورة بتماسك وترابط منطقي يف معىن  وتوزيع الرموز يف الفضاء الذي يتم فيه التمثيل.

أمشل. كل تطابق من املطابقات املمكنة يكوِّن "بنية" يفهم فيها كل عنصر تبعا للعناصر األخرى. لكن هذه 
ية إميائية املعاين مرتبطة أيضا باملميزات اخلاصة للمتلقي وبالكيفية اليت سيطابق هبا رؤيته )هذا التطابق يشمل عمل

للرؤية والتعرف يف نفس الوقت( وبالتمثيل الذي سوف يكّونه. ميكن أن ختص هذه "البنيات" أيضا عناصر يري 
مرئية، مشرتكة مع عناصر مرّكبة. تؤدي هذه التطابقات اإلميائية املختلفة، واليت ميكن أن حتدث أثناء قراءة الصورة 

إمكانية التغريُّ هذه ليست وحيدة وبني األفراد وأنه ميكن أن تكون إىل إمكانية تغري كبرية للمعىن. نضيف بأن 
 . 74أيضا داخل األفراد. عدة معاين تدخل يف تنافس عند الشخص

ليس علم العالمة )السيميولوجيا( للصورة الفوتويرافية أقل تعقيدا من نظرية العالمة )السيميوتيك( للنص. ميكننا 
صال عن طريق الصورة الفوتويرافية هي أيضا فعالة حىت أن املتلقي ال يشعر أبدا أن نعترب يف الواقع أن عملية االت

بالطابع البنيوي والوظيفي هلذه الوسيلة اإلعالمية، أي بوسائل صناعتها، وبأهدافها الربايماتية. ال نأخذ كمثال إال 
ني يف مكان يهدف صورة واحدة أخذت مبناسبة تدشني، ال يرى القارئ سوى حفالت جامعة ألشخاص معروف

صانع الصورة أيضا  إىل تربير النفقات املصروفة من أجل هذا النوع من األعمال البلدية. هذه املميزات مجل من 
حامسة يبدو لنا أثرها على  الصورة املدرجة يف الصحيفة البلدية حامل موجه لإلعالم، ولكن باخلصوص وسيلة إقناع

دينته. سوف نقف قليال عند بعض مميزات الصورة واليت تبدو لنا معانيها بناء الشعور باالنتماء لدى الساكن مل
 الوظيفية تذهب يف امجاه حتليلنا.
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نشري أوال إىل أن الصورة تقدم طابع "اإلقدام على الفعل" أكثر وضوحا من املكتوب، وذلك لسببني على األقل: 
يف حد ذاته ليحكي قصة. يقرتح ف.المبريت  أوال تشكل جمموع الصور ديوانا ميكننا عزله، يكفي هذا الديوان

حتليل صورة الصحفية " كميتويرافيا"، يعزهلا عن سياقها اللغوي لينظر إليها كجوهر يشكل عالقة رمزية مستقلة 
. مّث إن الرسالة عن طريق الصورة أكثر "إثارة" من النص ونتذّكرها بسهولة. حتدد هذه 75عن اللغة الشفوية

 . 76يوثييه "صالحيتها"اخلصائص ما يسميه أ.

تعتمد الصورة على القياس)املقابلة(، مبعىن أهنا تظهر كبديل للواقع، وهي بديل نوعا ما ذو مصداقية واضح نوعا 
ما. لكن يبدو أنه ينقل بأكثر دقة وأمانة عن الواقع. ومع هذا، وحىت لو أن مثل هذا األثر يبدو يريبا، فإن هذا 

تؤسس لقدرهتا على إثبات صدقيتها، تقود املتلقي بردة فعل دفاعية ضد عملية الطابع التماثلي للصورة اليت 
التحويل إىل أشياء ميكن أن تصبح نفسيا مهدِّدة )خطرية( كما يف حالة الصور عن احلرب، أو الكوارث، وكذلك 

 وضع "شاشة" بني الصورة والواقع الذي متثله. فهذا الوهم الفوتويرايف مدان يف يالب األحيان.

"تقدم الصورة شيئا للنظر إليه، لكن هذا الشيء يبدو كأنه ليس جزًء من الوسط احلقيقي. بعبارة أخرى، يقدم 
مرئيني ولكن مرئيني كغائبني، فإن …(الرمز املماثل دائما مدلوله على أنه يائب و خارج عن حقل احلضور)

ي مظهر خاطئ. ميكن أن يقدموا الكائنات اليت تقدمها لصورة هي أيضا مرئية كخيال )صورة خاطئة(، أ
أشخاصا حقيقيني موجودين يف مكان فخر، ولكن بالشكل الذي يظهرون فيه على الصورة فهم ليسوا إال 

." من املعروف أن الصور املوجودة يف الصحف اليومية أو األسبوعية تعمل كشاشة بني العامل والقارئ، .77مظاهر
للقارئ، فإن ما يراه خمتلف عن مادة الواقع الذي متثله، وهو يري متأثر  وتكّون اإلحساس مبشاهدة العامل. "بالنسبة

. لكن األمر خيتلف عندما نعطي للقارئ إمكانية التعرف على األماكن واألشخاص املصورين. ميكننا أن 78مبا يراه"
املنشود هو بالفعل نتساءل يف حالة الصحيفة البلدية، وحىت يف الصحافة اليومية اجلهوية عّما إذا مل يكن اهلدف 

حماولة تقليص فثار هذه الشاشة بفضل الصورة والذي يفرضه عادة القارئ بني تصوره وبني حدث بعيد عن فضائه 
 اليومي الفعلي و االجتماعي.
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و بالعكس فبفضل متكينه من التعرف على األماكن أو األشخاص املصورين، تعطي الصحيفة البلدية للساكن مرفة 
 نفسه ويتعرف على اجملموعة االجتماعية اليت متثل املدينة، وكذلك أعمال هذه اجلماعات.يتعرف فيها على 

متّكن التجربة املرتمجة يف  "األشياء األوىل اليت يبحث عنها القرّاء ألي صحيفة هي تلك اليت يعرفوهنا من قبل.
الصحافة بإعادة إنتاج اإلحساس  وسط جديد من رؤية أو مساع حرفيا إلعادة اإلنتاج اجلميلة لوجدان سابق. تقوم

الذي جرّبناه باستعمالنا حلواسنا. وباستعمالنا حلواسنا وقدراتنا نستطيع أن نرتجم )نفسر( أو حنول العامل اخلارجي 
  .79إىل مادة ذاتنا"

يبدو أن الصورة تلعب هنا من خالل معرفة وتعرف القارئ على عناصر العامل اخلارجي، دورا هاما يف والدة 
عور باملشاركة املباشرة يف األحداث املذكورة واملشار إليها. يف عملية مماثلة لليت تقع عند مالحظة صور الش

فوتويرافية للعائلة، يستطيع القارئ أن يعيد الربط مع معىن شخص جمسد. ُتشكل هذه الطريقة العامل احلامل اهلام 
اكن لرياه ليس جوهرا جمردا، أو مدينة مع أشخاص يف صناعة وبناء اإلحساس باالنتماء: فالشيء الذي يقدم للس

 خياليني، لكن هي مدينته هو.

أحد التفسريات للدور السائد الذي تلعبه الصورة يف بناء وصناعة اإلحساس باالنتماء إىل املدينة يكمن حسب 
ية: للمدينة. فعليا، ويف رأينا يف البعد الزمين اخلاص الذي حتيل الصورة فيه القارئ، واليت هي زمنية تارخيية ومجاع

تطور تنظيمها املكاين ولكن رمزيا خاصة حتمل املدينة يف طياهتا تلك البصمة للزمن، فهي جسم، وجسم يعيش 
ويتحول. للمدينة أيضا مجربة خاصة، وماضي، وحاضر، ومستقبل، هو تارخيها وعلى الساكن أن يندمج فيه وأن 

 يكون لديه الشعور باملشاركة فيه.

يخ املدينة ال خيتلط مع تاريخ سكاهنا. تكتب زمنية املدينة على مدى القرون، أما تاريخ السكان فهو على لكن تار 
مدى السنني، أو على األكثر عشرات السنني. يوجد هناك تباعد يف الزمن، وعدم التزامن بني زمن املدينة وزمن 

 حىت يقرر حتوالت املدينة. الساكن والذي يرتجم خاصة يف استحالة هذا األخري من مراقبة أو

فهذه الزمنية حاضرة يف كل ما ميس بالصورة كما تشهد بذلك أعمال ر.بارث حول "كان هذا موجودا هنا" 
. وبالذات إحدى وظائف الصورة املقرتحة يف صحيفة البلدية هو ربط التاريخ اجلماعي والتواريخ 80وأعمال أ.فريون

 وضوعي للمدينة مع الزمن الذايت لسكاهنا. الفردية )الشخصية(، و مطابقة الزمن امل
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يستعيد املواطن عن طريق الصورة امتالك املدينة، ويصبح شاهدا على حتوالهتا، ولديه إذن الشعور باملشاركة الفعلية 
 وليس فقط يتغري هو نفسه.  يساهم  هذا الثابت من ثوابت هوية املدينة متاما يف تكوين هويته املدنية.
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I- فضاء مابين البلديات. L'ESPACE INTERCOMMUNAL 

 .السياق -1

. )قانون 81املتعلق باإلدارة اإلقليمية للجمهورية 12-927متت املصادقة على قانون التوجيه  9112فيفري  0يف 
( جزء من هذا القانون خيص فئة جديدة من املؤسسات العمومية للتعاون ملا بني البلديات loi A.T.Rإ.إ.ج.

(E.P.C.I( والتجمعات البلدية )C.D.C ،باستهدافها للبلديات الريفية وكذلك املدن الصغرية واملتوسطة .)
ستوى احمللي. كانت عامل ( إىل إقامة مشروع هتيئة شامل للفضاء والتطور االقتصادي على املC.D.Cترمي )

تفعيل وتفكري حول التعاون ملا بينا التجمعات من جهة مبناسبة إقامة املخطط الوالئي للتعاون فيما بني البلديات 
 )املقرر يف قانون التوجيه(، ومن جهة أخرى يف إطار النقاش حول هتيئة اإلقليم )من اجل قانون تطوير اإلقليم(.

ميتاز يف نفس الوقت خبصوصيات فرنسا يف اإلطار األوريب )املسألة املتكررة لعدد  يف إطار C.D.Cيندرج إنشاء 
 البلديات(، ووضعية وطنية معقدة يف ممارساهتا يف مابني البلديات ومواصلة حركة الالمركزية.

ل املختلفة ما بني البلديات. تضاف اهلياك نقاباتإن التسيري ملا بني البلديات هو على كل حال ممارسة قدمية عرب 
( إىل اهلياكل البلدية: فهي تتضافر مع S.I.C.T.O.Mو S.I.V.Uو S.I.V.OMملا بني البلديات )نوع 

اهلياكل اجلديدة اليت ظهرت يف إطار الالمركزية )جمالس اهلوية( ومع اهلياكل املوجودة )جمالس عامة، جمالس بلدية( 
يالب األحيان املكان لتنافرها وتصادمها. تتعدد  منشئة بذلك جمموعا كليا ترتك فيه تعددية األصوات يف

اخلطابات، وتتداخل املهام حبيث يصعب على الفاعل إجياد املخاطب األنسب، ويكون املواطن أبعد فيه من أي 
وقت مضى عن هيئات صنع القرار. زيادة على ذلك احلرية بني العدالة والفعالية يف تقدير السياسات العمومية 

 ح بإحلاح.)ومتوينها( تطر 

أحد احللول لتطوير )أو للعيش فقط( البلديات الصغرية ميّر بالتأكيد عرب ممارسات التعاون فيما بني البلديات. 
ميكن أن نتصور هذا التعاون فيما بني البلديات كمسألة "تنظيم بسيطة" يف العالقة بني االستثمار والفعالية. ولكن 

أيضا نفس العدد من اجملالس البلدية، إذن نفس العدد من الفضاءات بلدية، إهنا  30111على املستوى الرمزي.
على أمهية  C.D.Cالصغرية اليت ترتسخ فيها السلطة احمللية: ترجع الرتددات املالحظة يف امليدان خبصوص تكوين 

 هذه الرهانات الرمزية.
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لتجمع )حبجة التضامن املايل حرية القرار للمجالس البلدية ريم أنه حيث بشدة البلديات ل 9112يرتك قانون 
ليس فقط أداة تسيري )ليس هناك جديد بالنسبة ملختلف  C.D.Cوالضرييب(. يبتكر هذا القانون جبعله من 

النقابات املوجودة( ولكن أيضا فضاء اختاذ القرار عن طريق حتويل املهام اإلجبارية واالختيارية اليت تصاحب إنشاء 
دة على ذلك عمال من النوع الفدرايل )ضرائب نوعية، وسائل مالية مستقلة(. التجمع االجتماعي. وهو يضع زيا

وذلك  C.D.Cميكن أن يشكل اختيار املهام اليت ينبغي حتويلها بالنسبة للبلديات الصغرية حجر عثرة خللق 
 املنتخبني. لكونه يشكل اهتاما ملكان السلطة يعد تارخيا شرعيا ومستقال وسيدا، هو املستوى البلدي ومتثيل دور

زيادة على ذلك، يصاحب هذا االهتام يف الغالب إعادة التنظيم لإلقليم حول املدن الصغرية واليت تصبح مراكز 
 منظِّمة، الشيء الذي كانت عليه يف الواقع ولكن يصبح هبذا دورها متقّننا.

ليصه وتوضيحه، ومن جهة أخرى يبدو أن إرادة املشرّع تتجه من جهة إىل تبسيط املشهد " ملا بني البلديات" بتق
إىل إعادة حتديد أسس التعاون حول كلمات السر: تضامن وفعالية. ولكن كما ال يعقل مجميع البلديات بالقوة، 

وإعادة التنظيم هذه حتيي اخلالفات السلطوية ما بني املدينة الصغرى والبلديات … فإن التضامن ال يتم مبرسوم
املبنية يالبا على أسس حقيقية كذلك يف اخليال البلدي: اخلوف من اآلخر، من احلدودية. تتغذى هذه اخلالفات 
 …أن "سُيؤكل" من طرف األضخم

مبدئيا خمتلف الشركاء بكيفية متساوية. ولكن يبدو أن كثريا من رؤساء  C.D.Cجيب أن خيدم "مجمع البلديات" 
 (.13/92/91جلديدة البلديات خيافون من أن يؤكلوا من طرف "إيسودوم". )اجلمهورية ا

أصبح فضاء ملا بني البلديات الذي فتح، صندو  لصدى السياسيني احملليني. هناك على كل حال رهانات 
انتخابية باعتبار أن نفس األعيان هم الذين يقتحمون ميدان ملا بني البلديات وخمتلف املستويات االنتخابية 

ديات الصغرية )أو باألحرى ممثليها( لن يلعبوا يف ميدان اإلسرتاتيجية )جمالس عامة، مجعية عامة(: فإن البل
ميكن لـ"مابني البلديات" إذن تعزيز ظاهرة شخصنة واحرتافية املنتخب احمللي )النامجة عن الالمركزية( … الكبار

متس هذه الظاهرة بصفة يري مباشرة ولكن يف نفس الوقت بقوة منتخيب البلديات الصغرية عن طريق طبقة "كبار 
نتخبني للمحافظات" الذين "خيافون على امتيازاهتم وسلطتهم مرتكزين على زمرة من املنتخبني الصغار، زبائن امل

حقيقيني على الطريقة الرومانية والذين ال يستمرون يف البقاء إال بفضل املعونات الوالئية واجلهوية، والتحايالت 
 .82 (9112" )ي.ميين.القانونية اليت حتدث كثريا من املظامل عوضا من حّلها

زيادة على ذلك، فإن إنشاء جهاز جديد ال يؤدي إىل التبسيط: يف الواقع فإن املستوى الوالئي هو الذي حمل 
اهتام. فالرهان هنا أيضا أكثر أمهية ويفسر االسرتاتيجيات املستشارين العامني يف هذا املعطى اإلقليمي )مجود، ال 
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يات اليت تنشأ تعيد يف معظمها نفس القوالب النقابية اليت كانت موجودة من بل انسداد(. فهياكل ملا بني البلد
 ..83قبل )يف يالب األحيان نقابيي احملافظات( يف حني أن اجملموعات األخرى تنظم يالبا على مستوى احملافظة

 .يفضاء لما بين البلديات كفضاء اتصال -2

ته يف بعده احلقيقي انطالقا من الفاعلني الذين يشلونه، كفضاء اتصال مساءل  يقتضي تناول فضاء ملا بني البلديات
وممارساهتم، واألشكال واألخبار املتداولة، ولكن أيضا يف بعده الرمزي باعتباره فضاء للتمثيل، وللصور املنتجة يف 

ة، مبعىن يتم اخلطابات املسموح هبا. ففضاء ملا بني البلديات هو فضاء قانوين متارس فيه الوساطة وتبىن فيه اإلقليمي
 فيه إعداد فضاء لبناء اهلوية.

إذا كان اإلقليم يتم إدراكه من خالل األشكال واخلطابات املتداولة فيه، فال ميكن أن خيتزل يف وحدة دالة. بطبيعة 
احلال، ال يلتبس اإلقليم مع الفضاء احلقيقي، وال مع األشياء اليت تعّمر )تسكن( هذا الفضاء: إذا اإلقليم يفهم 

الزمن". نريد كذلك دراسة ما يتعلق -. فإنه معىن هلذا "الفضاء84 (Yves Barel9170زمين" )-فضاء"ك
داخل اإلقليم برمزية الفضاء والزمن عند الفاعل وبالتحديد، دراسة فضاء االتصال كفضاء هلذه الرمزية. يدور 

جلهوية. بعبارة أخرى، يف الوقت سؤالنا حول تناول إعادة تعريف معىن اإلقليمية يف خطاب الصحافة اليومية ا
 الذي تعيد األقاليم حتديد )تعريف( نفسها، كيف تدمج )تدخل( هذه الصحافة املعطيات اإلقليمية اجلديدة؟

 يف اإلقليم وهو  يف تكوين. 85املراد هنا طرح السؤال عن مشاركة مؤسسة الصحيفة اليومية

II-تساؤل خطاب الصحيفة اليومية محل. 

 ؟ضاءأي صورة للف -1

يرجع تنظيم مساحات صفحات الصحيفة وتبويب موضوعاهتا إىل إطار إقليمي. فعملية مرجعية الصحيفة هي 
عملية دائرية أحد عناصرها هو حتديد حملية اخلرب: يأيت اسم املكان كرتسيخ للحدث، لكن احلدث يذكر وجود 

وية يشكل وسطا ملعاين اخلرب. يري أن احمللي يات احمللية من يري اللغاملرجعاإلقليم. حتديد املكان عن طريق هذه 
 يندرج بالنسبة للصحيفة يف مرجعية والئية أو بلدية.
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األقطاب -( واملدنIndreوهكذا فإن األخبار "احمللية" يتم تسلسلها عن طريق نظام األبواب حول الوالية )
وبالن، الشاتر(: ألن القراء األكثر )شاطورو خمتلف عن شاطورو اجملتمع وشاطورو الدائرة، وإيسودون، فرجنتون، ل

 …عددا موجودون يف املدينة

األقطاب: تتبع الدائرة "لإلطار البلدي" )وأحيانا احملافظة(. تعترب -مّث إن مساحة الصفحة منظمة حتت هذه املدن
بالطباعة: واالختيارات املتعلقة عنصرا يدخل يف تنظيم الفضاء …( أمهية البلدية )السكان، النشاطات االقتصادية

" البلديات األكثر توضع البلديات الصغرى حتت "التسمية… يف الصفحة  املوضوعحجم اخلط، مساكته، 
أمهية.مجد البلديات الصغرى يف هذا التمثيل موضوعية يف ختوفاهتا )"أن تؤكل من طرف األكرب منها"( يتم تنظيم 

اص هو الذي يتم الرتكيز عليه تبعا للدائرة، مساحة الصحيفة وفقا ملنطق الصحيفة: إن متثيلها الفضائي اخل
 املقاطعة، أو ما ميكن أن يوافق ل" حوض احلياة"

لكن الفضاء املرجعي ال يكون شرعيا إال يف حالة إنتاجه )إبرازه( لصور شرعية: فالوجهاء احلاضرون بقوة )فضاء 
 نصي فوتويرايف( هم إشارات هلذه الشرعية.

دينة كالمها كالتلميح اجملازي. فاسم البلدية له وظيفة كناية ألنه حييل ضمنيا إىل ما يعمل اسم الوجيه كما اسم امل
يكون احلقيقة )الواقع( البلدية )اسم التصنيف( مبا يف ذلك مؤسستها. أما اسم الوجيه )اسم العضو( فهو يعمل  

 كمجاز مرسل ألنه ميثل املؤسسة )هيئة( البلدية، إذن فضاء رمسي: الفضاء البلدي.

كلما تقدمت املواضيع حنو "األعما " اإلقليمية، يتقلص حجم اخلط ويبسط األسلوب. فالبلديات الصغرية 
)األكثر عددا( احلاضرة يف الصحيفة اليومية من خالل بالياهتا أو أخبارها العملية ال تتطلب التدخل املباشر 

 غية، بناء احلدث خيتفي لصاحل النص التبليغي.للصحفي )إال أحيانا مراسل حملي(: فامللقي مموه يف الرسالة التبلي

فال تقع إذن " اهلوية املشرتكة" من جهة ما هو ضمين للخطاب، التلميح. ألن اخلرب ال يكون املعىن إال عند 
اجملموعة اليت تستطيع أن تضعه يف إطار واقعها اإلقليمي املعاش من جهة أخرى يف "االتفا " الضمين الذي يربط 

 تلف الفاعلني وترَبر وجودها مع ضمان وجودهم.الصحيفة مع خم

( هي العنصر احملرك لتمثيل حييل إىل "شيء فخر" ال beloteوهكذا، فإن اإلعالن عن مسابقة لعبة األورا  )
تذكره الكلمات، وإىل مكان فخر )يري موجود يف مساحة الصحيفة(، وإىل زمن فخر معاش )خمتلف عن زمن 

 الزمن القادم )املستقبل(.اإللقاء( وميكن من توّقع 
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لدى أعضاء    86قد يَعمل اإلعالن كإشارة ضبابية لوجهة نظر خارجية عن اجملموعة املرجع يف حني أنه شفاف
 اجملموعة.

زيادة على ذلك، حتتفظ الصحيفة الريفية بوظيفتها املركزية وهي التناوب إلمداد اجلمعيات واملؤسسات )اهليئات( 
كل حال شبكات إعالمية ووسائل خمتلفة عن تلك اليت جندها يف املناطق احلضرية. هذه األخرية لديها على  

-وصلت موجة االتصال الكلي متأخرة بعض الشيء ووضعيات االتصال )سكنات متبعثرة، فئات اجتماعية
 ثقافية( ال تالئم كلها نفس النوع من النشر.

 شغلهماناوبة عن الصحافة اليومية اجلهوية و ذلك بيستعمل اجمللس اجلهوي للوسط وكذلك اجمللس العام متاما امل
-املساحات اإلشهارية يف صفحة كاملة لإلشهار اإلخباري تسمى "املوعد الشهري للمجلس اجلهوي" و"أندر

بريي، أخبار اجمللس العام" منشورة يف اجلرائد اليومية األربعة للصحافة اجلهوية. مستفيدة هكذا من نسبة -أون
ية، فهم حيّسنون من توظيف نظام اتصاهلم انطالقا من العادات احمللية: تستعمل الصحيفة اليومية االخرتا  لليوم

الوجهاء واهليئات لشرعنة خطاهبا، واهليئات تستفيد )بأقل التكاليف( من الشبكة املوجودة. ميكننا على كل حال 
عندها يشرتي هذا األخري مساحة أن نتساءل عن العقد الرمزي الذي يربط الصحيفة بصاحب اإلعالن الرمسي 

لتسجيل جريدته يف الصحيفة: صحيح أن تربح الصحافة فيها اقتصاديا ولكنها ختسر جزًء من استقالليتها باعتبار 
أن مضمون اخلطاب ال يكون بيدها. فوجهة النظر اليت تنقلها عادة يتم ذكرها بدون وساطة، أو باألحرى خيتصر 

وسيلة مادية لوساطات أخرى. ولكن أمل يكن هذا التطور مندرجا من قبل يف دورها كوسيط يف أن تصبح فقط 
 أصلها؟ أوليس هذا إشارة إىل النتيجة؟

تنتظم هذه الصحيفة "الريفية" إذن انطالقا من الوالية مث من املدن الصغرى، وهو الشيء الذي يبدو ألول وهلة 
اء االتصايل، ومن جهة أخرى إىل الرمزية واخليال متناقضا. يري أن هذا املنطق يرجع من جهة إىل واقع الفض

 املتداولني حول هذا الفضاء.

نلمس "واقع" هذا الفضاء يف كون أن أصحاب اإلعالنات هم من املدن: توجد مقرات مؤسسات "هافاس" يف 
هزة املراكز الكربى،واإلشهار احمللي يعين باألساس مجارة املدن )مستودعات، مراكز مجارية كربى، سلع جا

 يوجد أكرب عدد من السكان وإذن الزبائن احملتملني يف املدينة.…( للنقل

أما "الرمزية" كون رموز السلطة، وصور الشرعية، واالجنازات الكربى )اجتماعية، ثقافية( وكل موكب الرمزية اليت 
 حتملها تقع مقراهتا يف املناطق احلضرية.
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قي مالئمان دائما وأكثر فأكثر )استشراء الفقر يف النسيج " يف كون منوذج التطور وصورة الر خيالهأما " 
اليت تصاحب الواقع اليومي املعاش: حرية حركة للمدينة تعززمها املشاكل …( االجتماعي الريفي، وبوار إداري"

 أكرب، تبادالت أكثر فأكثر مع قرى الوسط والواليات أين تتمركز مصاحل اخلدمات.

ومية حتتفظ بلوهنا )صبغتها( الريفي: العيش يف قرى صغرية ال يتم إظهارها أساسا ريم ذلك، فإن هذه الصحيفة الي
اليوم )حفالت للبنات،صيادي السمك، املتقاعدين، حاملي الشهادات،  وشخصياتحول احلياة اجلمعوية 

راءة مقابلة أعراس( موجودون هنا للتذكري "بأن العيش يف البادية دائما أحلى"وهكذا توجد هناك يف نفس األفق للق
(، يف حني أن املدن 9151لفضأين رمزيني النبعاث "احلضارة املادية" من جديد واليت يشرحها ف.بروديل )

الصغرى )أو املتوسطة( تبدو تستقبل الفضاء العابر من خالل تتابع وتنوع األحداث، تندرج هذه احلركة يف املدة، 
التاريخ السياسي للمؤسسات )هيئات( والذي تنظمه  وعلى املدى البعيد مشكلة يف الواقع يف رمزية خاصة

الصحيفة. جند هياكل الصحيفة اليومية خاصة يف القرى الصغرية. "يبار التاريخ"، أحداث تافهة تتكرر باستمرار 
. مفسرة 87 عابرة يف مسك الزمن الصامت وتدوم" ألخروتؤكد على نفسها كحقائق متتابعة. كل واحد منها يشهد 

 مطمئن.لنظام بائد و 

تكمن الصعوبة إذن يف حتليل هذا التناول للخرب ليس بوصله واقع اإلقليم الذي يقودنا إىل تصنيف األخبار ليس 
حسب صحتها )صدقيتها( أو عدم صدقيتها، ولكن مادمنا يف عامل اخلطاب، يف مدى مسامهتها يف إنشاء نظام 

 ومعارف وتصورات اجلمهور. رمزي، مبعىن إنتاج أخبار تتميز مبصداقيتها، اعتبارا لقيم

إذا كان مثال اسم البلدية هو مرجع اخلرب، فذلك ألهنا تعترب مرجعا ذا مصداقية بالنسبة للمجموعة. حُيدث التعرف 
رمزية. فتصبح املرجعية  على هذه العناصر املكونة للهوية واملوضوعة يف الصحيفة كمرجعيات ذات قيمة مضافة

الداخلي يف اخلطاب الذي تنظمه، وعلى املستوى اخلارجي كعامل مضخم للقيم  ذات داللة مرتني. على املستوى
القائمة. حيدث التكرار يف اإلعالنات اليومية يف اإلطار اإلقليمي االطمئنان من أن جند "نفس الشيء" مهما  

 كانت التخوفات االجتماعية فو  اإلقليم الذي نعيش فيه.

خيال إقليمي يضمن دميومة األقاليم بتسجيل هذا املستوى اإلقليمي يف  وهكذا تساهم الصحيفة اليومية يف إنشاء
املدة )الزمن( وعليه، فموضوع التصحر مثال ليس متناوال يف الباب املخصص للبلدية )حىت لو كانت البلديات 

وتبتعد من مذكورة يف املوضوع(، ولكن الوالية هي اليت تؤخذ كمرجع. إذن، فاملشكلة املطروحة تأخذ رمزيا مسافة 
( أو beloteالقارئ املركزي ومنه البلدية، حىت و هي مهجورة فالزالت توجد عرب اإلعالن عن مسابقة )

 االجتماع القادم للمجلس البلدي.
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إن عنونة الفصل باإلقليم ليس له معىن إال مرتبطا باخلطاب الذي يكون الفصل هو مرجعيته: إذا كان التكرار يري 
ي )التكرار اليومي( فهو أساسي يف بعده الرمزي نظرا لإلحالة املستمرة الذي ينظمها بني أساسي يف جانبه املرئ

 اخلطاب وموضوعه ومدلوله.

تساءلنا حول تسجيل فضاء ملا بني البلديات يف خطاب الصحيفة اليومي يف هذا اإلطار التسلسلي، احملدد باملعامل 
 البلدية.

مسندا إىل مرجعية يف تنظيم يعرتف بالوالية واملقاطعة  C.D.Cلـ  كيف ميكن أن يكون فضاء ملا بني البلديات
معناها يف خطاب  C.D.Cوالبلدية كمستويات دالة على احمللية؟ كيف ستأخذ املؤسسة )اهليأة اجلديدة 

الصحيفة اليومية؟ كيف ستدرج كمرجعية مبا أهنا مكان للكلمة مرخصة، مث قد تكون كلمة منقولة من طرف 
ن جيب إذن مسبقا بناء عامل معانيها )أو إقليم معانيها(، مبعىن إنتاج صورة شرعيتها يف البناء التارخيي الصحافة؟ كا
 لألحداث.

 ما بين البلديات.مؤسسة التسجيل ألحداث  -2

: ما هو املكان الذي قد تشغله يف البناء اهلرمي 88ال يوجد باب خمصص إلسناد مرجعية لفضاء ما بني البلديات
لصحيفة؟ هذا ال يعين أن فضاء ملا بني البلديات ليس موجودا: فشكل رمزيته، ومتثيله )صورته( الذي واحملدد ل

 ميكن االعرتاف به يف فضاء االتصال هو يف حالة تكوين.

يرتكز حبثنا على العالقة اليت تربط فضاء )مكان( ومؤسسة مع حتديد املؤسسة يف الفضاء املعين الذي يشملها، 
 9112ماي  99حتدد مساحتها اجلغرافية وليس العكس، حىت ولو أن التعليمة الوزارية لـ  C.D.Cهكذا فإن 

 مقّدرة باملعىن اجلغرايف واالقتصادي والثقايف أو االجتماعي.…/… تذكر مساحة طبيعية للتضامن 

والئي هو الذي  يف الواقع، االعرتاف بشرعية اهليئة هو الذي يؤسس لالعرتاف بفضاء ملا بني البلديات. نشر قرار
. صحيح أن هذا القرار حيمل نوعا من القوة الرمزية ونوعا من " العزم" لكن C.D.Cأعطى الوجود احلقيقي لـ

الشيء املعرتف به هو شرعية األمر الوالئي عن طريق القرار. فشرعية اهليئة اجلديدة واالعرتاف هبا ال تزال يف حالة 
 بناء. 

 اصل بتداول صورته، وظهور شكل ميكن من االعرتاف بشرعيته.يف فضاء التو  C.D.Cيرتبط وجود 

                                                           
88 - Une rubrique comme « Châteauroux agglomération » se réfère à une réalité géographique (l'agglomération), à une 

« intercommunalité d'usage» même s'il n'existe pas de structuration politique de l'espace « intercommunal » considéré. 

La dénomination implique des relations hiérarchisées entre la ville-centre et ses « satellites ». 
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إىل اسرتاتيجية الصحيفة مجاه هذه اهليئة اليت تساهم  C.D.Cيرجع بناء الصحيفة لتاريخ األحداث حول إنشاء 
يف بنائها واليت سوف يرتكز عليها خطاهبا الحقا. حاولنا إذن أن ندرس، يف خمتلف املواضيع حول إنشاء 

C.D.C  أندريفIndre   كيف تظهر هذه األخرية وكيف أحدث معناها يف تسلسل املواضيع، وكيف مت تقنينها
 عن طريق اخلطاب حىت تكتسب شرعيتها.

 شرعية عالم من مرجعية -3

/جمموعة  Valençay/Chàt… )زواج جاد، مقارنة برابطة حرة: ما هم عليه نقابات ملا بني البلديات…" 
  19.91.99اع يف اجمللس البلدي" " "شبه إمجC.D.Cالبلديات 

إىل واقع اجملموعات وإىل القيم السائدة يف الفضاء البلدي. فهي  C.D.Cحتيل بيئة املرجعية اليت تصحب إنشاء 
تقع يف صدى املراحل اليت تنظم حياة اجملموعة واليت تسجلها البلدية شعائريا: زواج، زيادات، وفيات، متدرس كلها 

واليت أصبحت صورة مؤهلة ويتم تذكرينا هبا عن طريق  C.D.Cالرمسي والذي ترسو فيه تشكل احلقل اجملازي 
 الساللة البلدية. فالولد شرعي ألنه ولد من عالقة شرعية.

 ( 3991/39/39/ نقطة ساخنة ) Issoudun: المرجع 
 : ثالثة بلديات و قفة  العنوان 
 مع سكاين . جملجل قفة : "  التزاوج مت بني.../... ثالثة بلديات من أ مقدمة

 ( 3991/33/99)يف  Issoudun:  المرجع
 : ثالثة بلديات لبلد العنوان 

.../...) Issoudunبداية النص : "ولد اجملمع السكاين للبلديات من.... اهنا ليلة االثنني أنه أنشأ مبقر البلدية 
 املندوبون ( نظروا إليه وهو باملهد  وقدموا له اهلدايا ..." 

 ( 01/03/3993/ اجلماعات احمللية )يف  Argenton:  عالمرج
 : ولد اجملمع السكاين للبلديات مع رأس السنة امليالديةالعنوان 
عاما  93بعد  وينطفئ SIVOM: "إن اجملمع السكاين للبلديات.../... ولدت مع بداية العام اجلديد.  مقدمة

 من الوجود." 
 علمنا أيضا بعد بضعة أشهر بأنه : 

 ( 3993/9/6احمللية )يف  اجلماعات/ Argenton: جعالمر 
 : اجملمع السكاين للبلديات يزيد ضخامة  العنوان 

 (.31/03/3993، قالت "بدا يف أوىل  مشاريعه " )يف Vatanأما بالنسبة "للمجمع السكاين الشاب " 
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C.D.C هي اليت تسمح.( تهشرعيبو  لباألص مبثابة عالمة اعرتاف وتذكري ي، "هويته" )ه دول البلدياتجممع 

اسم "البلد" متبوع  حتت إما جيمع l’indre 89. ملدينةC.D.C للبلديات اجملمع السكاين تسجيله حتت بند.ب
،  Issoudunاجملمع السكاين ل  )جممعمقاطعة(،Bazelle بلداجملمع السكاين ل. " املركز –باسم "  احلي

 Le، و Argenton sur CREUSEين بالنسبة للمجمع السكا أو Vatanاجملمع السكاين ل

Pêchereau  سانت مارسيل ،Sant Marcel اليت يكوهنا ا، ولذلك فإهنا حتافظ  على أمساء بلدياهت . 
 توضع و (رباألك) املسماة االنتماء ينتظم على البلديةفإن  مل الشملكان مفهوم البلد هو   حىت لويف احلالة األوىل ، 

يف احلالة الثانية ،   .لصحيفة يف البند املشرتك الذي يصف بلدهميف ااين للبلديات اصة باجملمع السكاملعلومة اخل
، تعاجل وسائل اإلعالم املشكل عن  أيضايف الرتتيب العمودي: ولكن هنا  -العالقة-فإنه  يصعب علينا فهم مابني

إن اجملمع ،  C.D.Cعلومات عن اجملمع السكاين للبلديات امل( Argentonصغرية )الطريق وضع املدينة 
 . املركزي- هاحي "مجتمع "صحيفة الخطاب   أنتجها ، بوصفه وحدة السكاين للبلديات 

عن  يسألنا ،اهليئة )املؤسسة( أصل أسم مكان ختيارا يف معظم األحيان يعيداالختيار النموذجي ، الذي  هذا إن 
 ./ عضو بني: رتبة اخللط املمكن 

، هل خماوف  املركز -باجملمع السكاين ؟ ويف هذا املنشأ للحي ما هي املكانة املكفولة لألعضاء 
 ن األساسي ، و ناالق جملمع يفاو أن مقر "ل"( ليست مربرة؟ حىت أن نؤكلاملعارضني ملا بني البلديات ")

على مستوى فضاء )املوقع  رب حول اجملمع السكاين للبلدياتسوف يغادر اخل املركز،-يف احلييوجد فعال 
 . حضريةلبلديات الثانوية " وبالتايل يبتعد أكثر عن السكان ليتحول إىل هيئة ل (الصحيفة

 

 )حكم( الشرعية والسلطة -4

تتكون شرعية املؤسسة اجلديدة يف مرجعية شرعية املكان والشهود: "ُوّقع هذا الشكل اجلديد من التعاون فيما بني 
ديسمرب حبضور السيد: كريستوف باي، األمني  25ني البلديات يف دار بلدية أرجنتون )مقر البلدية( يوم اإلثن

العام للوالية، وفرانسوا جربود، عضو جملس الشيوخ، وميشيل بلوندو نائب وحمرر اللجنة الوالئية للتعاون فيما بني 

                                                           
89 - Pour Hervé GUMUCHAN (1991), la dénomination est un des premiers « actes territorialisant » 

« contribuant à la création d'un ordre symbolique, c'est à dire à la mise en place d'une cohérence forte 

à propos d'un support spatial donné ». Représentations et aménagement du territoire. Paris, Anthropos 

89
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البلديات، و أوتيسييه رئيس بلدية فوسني مساعد اللجنة ومت استقباهلم من طرف السادة جوزيف سيجوفيا رئيس 
 …ومساعديه أندري أدفونيه وجان دسكوت، وأعضاء اللجنة النقابية سيفوم،

 جانفي. أرجنتون/ اجلمعيات احمللية.  9ولدت يوم  3/9/19يوم 

من املؤكد أنه يف الوقت الذي تشكل فيه شرعية املؤسسة، تتأكد فيه شرعية امللقي الذي يستعمل هذه اإلحاالت 
 النص القصري التايل نسج الكلمات داخل النص تعنّي وتبني اخلطاب، )عامل اللغة والتضخيم( ميكننا أن نتابع يف

 وبالتايل يبين اخلطاب شرعيته وخيلق توقع احلدث:

للمقاطعة. ماذا ستفعل البلديات  C.D.Cعلى مشروع  فان تان"وافق باإلمجاع املستشارون البلديون لبلدية  
يد من األسئلة اليت سوف نعرف اإلجابة عنها هبيئة مابني البلديات؟ العد CSIVOMاألخرى؟ هل سيعوض 

 مابني البلديات(.  POZON، على خط فان تان، 29/99/13قريبا" )

" أين تسري اإلشاعة مثل POZONتذكر الصحيفة حدثا، وتنظم اإلشاعة )هذا هو معىن الباب، "على خيط 
POZON )… هو،  ة التوتر خلقهاحيدد امللقي للخطاب نفسه كمصدر للتهدئة يف وضعي حتدث التوقع:و

 ولكن ينسبها إىل ملا بني اجملموعات مبا أهنا هي املرجع للموضوع.

يبدو أن هذا اخلطاب يعرب عن وجهة  لفان تانامللقي كما املتلقي يصعب التعرف عليهما: بوجوده يف الباب احمللي 
ريم أن هذا اخلطاب مت بناؤه يف عنوان وتساؤالت الرأي العام ألنه مل يذكر امللقي للخطاب.  لفان تانالنظر احمللية 

 القارئ، فإن البلديات األخرى للمقاطعة متلقني يري مباشرين هلذا اخلطاب: ال ينتظر اجلواب من القارئ. 

الرتتيب املعقد للخطاب ])األسلوب اجملازي جيب( الشرط/ املبين للمجهول )تعرف([ يضع ضمنيا الصحفي  
 كوسيط للمعارف.

"نعرف" وال ب"جيب أن نعرف" )تذكري ضمين بعقد الوساطة الذي بني العضو املنتخب ال يتعلق األمر ب
واحملكومني وهو احلق يف اخلرب( ولكن جيب أن "تعرف": الفاعل يري احملدد ميكن أن يكون الرأي العام الذي أبلغ 

ألهنا تَعرف( وبالسلطة من طرف الصحيفة اليومية. يري أن وظيفة الوساطة هذه ختول الصحيفة الوسيطة بالسلطة )
)ألهنا تنشر املعرفة(. تكون الصحيفة كثمرة هلذه الوساطة املزدوجة اليت تربط الصحيفة بقرائها ومبصادرها. يبين هذا 

 الزماين، باللعب على التداخل يف اخلطاب.-النص يف الواقع حميطه املكاين

ك اليت طرحتها اجلريدة( واليت تضخم القيم يتجلى الرسوخ يف التنظيم الزمين للنص عن طريق عدة أسئلة )تل
املعنوية قيمتها الداللية. تتكون الزمانية يف فعل االنتظار الذي تثريه األسئلة )القرار/ املاضي/ املستقبل الذي نسأله( 

سيا  ويف انقطاع الصيغة الداللية )فعل الواقع(/الشرط )املضارع احملتمل( واإلعالن عن تابع "قادمة". فاإلحالة يف 
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النص أساسا: حىت لو أتت األجوبة من السيا ، مهما كانت، سيكون هناك مادة للخطاب ألن الشيء الذي 
، 05هو نفسها يف األماكن اليت أنتج فيها اخلطاب واملدونة يف األرشيف )د. مينجونو يصنع احلدث هو املؤسسة

9119) 90,. 

يصنع احلدث. وهو بناء كنا تابعناه على املستوى  إذن، فتموضع املؤسسة اجلديدة يف فضاء االتصال هو الذي
الداخلي لنص الصحيفة من خالل خصائصه اخلطابية على مستوى الدالالت اخلارجة عن اللغة اليت تساهم يف 

 بناء نظام اإلحالة.

 نية اشرعية وزم -5

 C.D.Cكل بناء رمزية مسبقة لش )أو التعبري عن وجهة النظر فيها( C.D.Cيقتضي اإلعالم عن طريق 
 تندرج يف فضاء املعاين. يستحسن أوال أن نبين من الداخل ما سيستعمل كمرجع.

يف مرحلة أوىل االعرتاف باملؤسسة اجلديدة عن طريق بناء صورة واضحة للقراءة بشكل توافقي؛ املطلوب من 
 الصحيفة إدراج هذا الشيء املستحدث يف االستمرارية.

و املرتبط بزمن التأسيس والذي  91يف السيا  الفوري إىل السيا  املؤسس حييل هذا الشيء املستحدث املقروء
ويف املوجود من البلديات الذي  S.I.V.O.Mمنطقها يف  C.D.Cأسس فيه أصل خيايل للمؤسسة: مجد 

يدوم. ولكي حُيتفظ بالنظام االجتماعي ينبغي لنا أن نذّكر بالذي تأسس كأصل كما توضح األمثلة اآلتية "ميكن 
إىل  SIVOM؛من 5/92/13بدون ما تغري اهلياكل احلالية كثريا" ) C.D.Cإىل SIVOMتبدل أن 

C.D.C.)أرجنتون/ اجلماعات احمللية , 

"ولتذكري نقطتني هامتني يف نظره: من جهة ال يغري هذا اإلنشاء شيئا بالنسبة للموظفني اإلداريني، ومن جهة 
. طموحايت سليمة، إيسودوم/متنيات 91/9/19ة إضافية" )أخرى، ال ينجر عن هذا اإلنشاء أي أعباء ضريبي

 رئيس البلدية(.

…/… SIVOMواليت تقرتب قوانينها من قوانني  C.D.Cاحلصول على معونات كبرية جدا عرب "… 
 ، ما بني البلديات ريم كل شيء، أرجنتون( 90/92/13…" كل بلدية حتافظ على هويتها  أنفرصة لتأكيد 

                                                           
90

 - MAINGUENEAU D., (1991). L'Analyse du discours : introduction aux lectures de l'archive. Paris, Hachette. 

91
 - Deixis instituée et déixis fondatrice sont pour D. MAINGL'ENEAU (in L'analyse du discours. Paris, Hachette, 

1991) les deux volets de la scénographie « la ou les situations d'énonciation antérieures dont la deixis actuelle se 

donne pour la répétition et dont elle tire une bonne part de sa légitimité». 
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. مّر هذا االنتقال املشهود دون معارضة SIVOMرمسيا حمل  C.D.Cلت "أول جانفي األخري ح
اجملموعة تتغرر، أرجنتون/ اجلماعات  SIVOM "1/0/19اجملموعة هي اإلمداد املنطقي لـ… )خالف(
 احمللية(.

قع متكن هذه النصوص املنطقية واملؤكدة من وضع املؤسسة اجلديدة يف منطق عملي: فالزمنية هي أيضا زمنية الوا
املبنية يف املواضيع باستعمال الزمن احلاضر يري أن الذاكرة ترجع إىل زمن التاريخ، زمن القصة. تسمح العبارات 
الدالة على الزمن باالستمرارية يف اخلطاب ووضعه كفضاء منطقي: من خطاب آلخر إذن يف زمنية الصحيفة 

 تتأسس زمنية املؤسسة اجلديدة.

ّصرفه فيه يف خمتلف هيئاته يبقى ذكر تاريخ احلدث )إحالة تارخيية( أساسي يف يندرج احلدث يف الزمن الذي ي
التعرف على زمنية املؤسسة. تصبح هذه األخرية بارزة ألهنا مميزة بالسبق واجلدة فهي"أول اجتماع" ينعقد، "أول 

 ميزانية" ُيصاد  عليها.

ين ككل االجتماعات القادمة يتم اإلحالة بسرعة يف االستقرار. فاالجتماع الثا C.D.Cولكن جيب أن تندرج 
 إليها يف االستمرارية )"خالل اجتماعها األخري"( اليت متيز حياة اهليئة واليت مجد نفسها يف: 

 إليسودوم يف البلدية" C.D.C_ الدورة املعلنة: "مرة يف الشهر، جيتمع جملس 

ز" نقرأ زمنية مزدوجة يف اخلطاب: بامتيا SIVOMأن ختلف   C.D.Cأشهر، استطاعت  7_ يف املدة "يف 
زمنية املؤسسة )تارخيية( وتلك اخلاصة باخلطاب الصحفي )احلدث اليومي(. هذان النوعان ليسا متناقضني ألن 

 الصفة التارخيية هنا ليست مبنية لغرض القصة ولكن لتسجيل حدوثه يف الوقت احلاضر للزمن يف اخلطاب.

حالتني: زمنية تارخيية وزمنية احلاضر )أو تقدمي متثيالت يف احلاضر( اليت هي  بطبيعة احلال جند يف زمنية اإلقليم
 تسجل حدوث التمثيالت. يظهر اخلطاب الصحفي كأحد األماكن هلذا التسجيل للحدث يف حينه.

وهكذا يضمن خطاب الصحيفة تسجيل السري التارخيي للحدث يف حينه بوضعه لنظام انقطاعات يف الزمن ويف  
 قاء اخلطاب كما تشهد بذلك األمثلة اآلتية.كيفية إل

وقع بدون …/… . هذا املرور املشهود SIVOMعوضت رمسيا …/…  C.D.C"يف أول جانفي األخري 
استطاع أن جيعل على السكة قطارا … …/اخلليفة أشهر 7يف …/… خالفات حتت إدارة أمني عام جديد

 بته".تبدو أسسه من اآلن متينة. سلطنا الضوء على ذلك بصح

 االنقطاعات الزمنية حتدث على مستويني.

 )سلطنا(، _بني الزمنية التارخيية واملؤسسة وزمنية الفعل اليت تبنتها الصحيفة
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_ يف الزمن التارخيي بني املاضي البعيد والتأسيس واملاضي القريب )وقع،استطاع( والذي يسجل يف احلقيقة واقع 
ء للحاضر جيب أن يتم البحث عنه أيضا من جهة منطق اخلطاب الذي املؤسسة وحاضرها )تبدو( ولكن هذا البنا

وضعته العبارات الدالة على الزمن: "أول جانفي" )حتديد التاريخ( "األخري" )بالنسبة إىل الزمن احلاضر 
أشهر )بني تاريخ التأسيس وتاريخ صدور الصحيفة(/"من اآلن" )يف هذه الساعة يف زمن  7للخطاب(/"يف 
 مساحة الصحيفة(. اخلطاب إذن

ولكن يوجد هناك أيضا انقطاع يف كيفية إلقاء اخلطاب بني املرور القريب للقصة أين يكون امللقي يائبا يف حني 
يؤكد على نفسه يف "نا" الذي يتبىن الفعل لـ"سلطنا" هذا الضمري "نا" هو للتوسط، للكلمة املرخص هلا واليت هي 

 يل احلدث يف حينه لتمثيل اهليئة.يف الواقع تسمح لنفسها بالتكفل بتسج

األشكال املنشورة هو الفضاء الذي خُيدم فيه املعىن. ولكن كفضاء   92إن فضاء االتصال الذي هو املكان لقراءات
توافقي فهو يؤكد على نظام: أي تغيري يؤثر على النظام املوجود، وال ميكن حتمله إال عندما ميّكن من تسجيل 

صحافة اليومية مشكلة التوتر الذي حتدثه املؤسسة اإلقليمية اجلديدة بوضع هذه املؤسس االستمرارية. حَتُّل ال
معًطى جديدا وخُتْلخل النظام املوضوع من قبل، لكن الصورة  C.D.Cاجلديدة يف إطار املرجعي املوجود. تسّجل 

له تقارير اجملالس ال تسجل فضاء ملا بني البلديات أكثر مما كانت تسج C.D.Cاليت تكوهنا الصحيفة عن 
 SIVOM93 مكان  C.D.C: تأخذ SIVOMالنقابية لـ

يقتضي نظام حتديد اتفاقية جديدة تضع نظاما جديدا. مثل هذا الفضاء يري معقول وال ميكن وصفه حىت من 
داخل النظام املؤسس: حىت نتمكن من قول ذلك، ينبغي أن خناطر خارج هذا اإلطار للمرجعية. اختالل كهذا 

 دا بالنسبة للصحيفة اليومية. ولكن هل هو كذلك بالنسبة للفاعلني اآلخرين؟ليس جدي

يؤدي بنا هذا البحث إىل التساؤل عن طريق العالقة املقامة بني اإلعالم عن اإلقليم وتكوين اإلقليم، أين مكانة 
ولكن أيضا صانع "كفاعل هلذا العامل" مبعىن خمرج لتمثيالت العامل  P.Q.Rخطاب الصحافة اليومية اجلهوية 

 . هل تدرج الصحافة األخبار اليت تنشرها يف نظامها اخلاص هبا؟94هلذه التنقالت والتبادالت

                                                           
92

 -« La lecture, se serait là où la structure s'affole pour Roland BAR7îtF.S (1984). Le bruissement de la langue ; 

Essais critiques N. Paris, Seuil. p.48. 

93
 - Cette affirmation mériterait, quelques mois après d'être actualisée : l'espace intercommunal semble entrer (sur 

notre zone d'étude) dans une phase d'affirmation identitaire nettement plus marquée ainsi qu'en témoigne la parution 

d'une publication par l'une des C.D.C. par exemple. 

94
 - VIGNAUX G., (1988). Le Discours acteur du monde : énonciation, argumentation, cognition. Paris, Ophrys 

(Coll. L'homme dans la langue). 
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اإلقليم الذي يبنيه خطاب الصحيفة هو بالضرورة خمتلف عن اإلقليم املعاش مبا أنه صورة، وبعيد عن احلقيقة، حىت 
هتدف إىل إحداث "أثر احلقيقة". يري أن بالذات يف  لو كانت إسرتاتيجية الصحيفة املرتبطة خبصائصها اخلطابية

هذا الصدد جيب أن ُيسأل خطاب الصحيفة اليومية يف وظيفته لتحديد وتوحيد وتبسيط الواقع الذي تفرتض 
سلفا. إن اإلقليم ال يعاش يف الصحيفة، ولكن الصحيفة تبني معامل إقليمية: فالصحيفة منتجة لرمزية إقليمية 

تقرتح منوذجا إقليميا عن طريق النظام   P.Q.Rء العمومي وهو فضاء مواجهة للنماذج. إنمنشورة يف الفضا
الذي تبنيه فو  منطقة النشر اخلاصة هبا. جيب أن يُْدَرس هنا النموذج كشكل )إذ بالضرورة مت إعالمه من قبل(، 

 ال ميّكن من االعرتاف بالنفس )التمثيل(.

م يف الصحيفة داخل نظام القراءة )الرتكيب الباليي القدمي( والذي ميكن يفسر النظام االجتماعي الذي يـَُقدَّ 
القارئ من أن يعرف أين هو. ولكن يعين ذلك بالنسبة للقارئ أن "جيد نفسه" مبعىن أن يكون عضوا من جمموعة 

معىن )وإذن جيد جمموعته( يف هذه االستمرارية اليت تضمنها له الصحافة )فإن اهلوية ليست إشكاال مادام 
باالخنراط  95االستمرارية مضمونا( أو أن جيد نفسه يف اخلطاب الصحفي وإقليمه املعنوي تبعا ملا وصفه هوجارت 

يف خسوف القراء؟ إذا كان خطاب الصحيفة ال ميكن أن يبىن إال يف فار  مع اإلقليم احلايل وإذن مدلوله قد 
 الذي أسسه. عامل املعاينالدائم ل مضى، فإنه يبقى مقروًءا بوضوح يف الصحف عن طريق الوجود

وهكذا فإن الصحيفة تنشر أخبارا عن اإلقليم ولكن هل هلذه األخبار تأثري على التنظيم الداخلي خلطاهبا؟ 
بعبارات أخرى، يف الوقت الذي توجد فيه األقاليم يف حراك )حترك املستعملني اخلدمات، اهليئات( هل الصحيفة 

 ذه التغريات يف نظامها؟اليومية اليت ندرسها تدرج ه

يكون اخلرب املنشور فعاال يف اخلطاب الصحفي عندما يصبح مرجعية، مبعىن حييل إىل حقيقة )واقع( خارجة عن 
اللغة واليت كان معناها قد حدد من قبل بدقة )مرجعية ذاتية(: فامللقي للخطاب ال خياطر. فاحلدث يف هذا املعىن 

اخلاصة مبلقي اخلطاب تعزز النموذج. يف التعبري عن وجهات النظر، الفاعلني  هو جميء "املثيل"، تغيري األماكن
 الرمسيني هم وجوه بارزة خلطاب الصحافة، مع إبراز خاص للوجهاء احملليني.

 أال تؤكد الصحافة اليومية"الريفية" إقليما أسطوريا؟

 على العامل الريفي أن يواجهها اليوم، أال باعتبار أن النظام القائم املتداول يتم خلخلته يوميا بسبب الشكوك اليت
 قدمية وبدائية كمرجع تراثي أخري؟ انبعاث تبدو هذه الصورة باعتبارها

أال يزال التأكيد على هذه الصورة ضرورة للمحافظة على النظام االجتماعي باعتبار أهنا متثل دائما الفضاء اخليايل 
 ضري؟لفضاء اجتماعي فخر يعترب كمعيار: الفضاء احل
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 - HOGGART R., (1970 pour la trad.). La Cidture du pauvre. Paris, Éd. de Minuit (Coll. Le Sens Commun). 
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1. 

 المدينة بين اإلعالم واالتصال
LA VILLE ENTRE INFORMATION ET COMMUNICATION  

 JEAN AUDOIN جون اودوان

عاما ومسئول عن فريق متخصص يف  90)...(  صحايف وناشر للرسائل السرية لألشياء عن املدينة منذ  
التصال وعامال مع اجلماعات احمللية، عزمت على أن حتدد طموحاتنا يف إطار مسبق، خميب رمبا ولكنه عملي، ا

سوف أسو  إذن جمموعة من التعاريف حول املدينة واإلعالم قبل أن ندخل يف اإلشكالية الفرنسية السيما يف 
لكي نفتح نقاشكم حول املكانة ودور وسائل  إطار الالمركزية احلديثة قبل أن نسو  األسئلة األيقونية املناوئة

 اإلعالم يف املدينة.

 ما يتعلق بالمدينة:. 1
)...( إن املدينة شخصية ثقافية، وإن ظاهرة االتصال ظاهرة وجودية. فكل ما يوجد يتصل وال يوحد إال ألنه 

و أن نزورها، وأن نلتقي  يتواصل. فاملدينة ال تتواصل خبطاب يري اخلطاب الذي هو نفسه هي: يكفي أن جنوهبا،
 بقاطنيها أو أن نعيش فيها.
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فاملدينة مبلِّغة، واملدينة عبارة عن عقدة تكونت من الروابط والشبكات النامجة عن مجربة إنسانية خارجية التكوين 
ي نص حي واملنشأ باملقارنة مع البادية اليت هي داخلية التكوين و مكتفية ذاتيا. إن املدينة عبارة عن كتاب وإذن ه

وحقل للمعاين صاحل ألن حُيَرث وتُزرَع فيه احملاصيل املستقبلية للعيش املشرتك، وينبت فيه القمح والشوك، يتنازعان 
 فيه املكان وكل واحد منهما يقتطع قطعته.

بينما كنت أستطلع برنامج هذه األيام، سجلت طرقا أخرى للتفكري. فقد كتب خبصوص بروز مشاكل جديدة 
االتصال يف الفضاء احلضري أن " املدينة العتيقة كانت تتناول يف فناء احلياة السياسية واالقتصادية لإلعالم و 

 والدينية اإليريقية، للسو  وتبادل املعلومات على امتداد املكان الذي تصل فيه أصوات اخلطباء.

احلضري، ترتافق إعادة تنظيم  مثيالت املرتبطة باإلقليمااللكرتونية إىل تشرذم إطار الت عملت وسائل اإلعالم
 الفضاء على شكل شبكات بانفجار ومجزئة االتصال واليت متثل أزمة الضواحي فيها األعراض األوىل.

إذا كان اإلعالم ضروريا هلوية السكان، فيوجد هناك على كل حال تناقض ما بني هذا اإلعالم الضروري واملقاطعة 
 اإلعالم )ساحات عمومية، أماكن عمومية...( احلضرية اليت مل تعد توفر األماكن هلذا

 .ما يتعلق باتصال الجماعات المحلية  .9
منذ بداية التسعينات وقعت هناك مسافة مع املؤسسات مهما كانت مما أدى إىل نوع من التفكك االجتماعي. 

النفتاح األوريب ففي هذا اإلطار يليق بنا أن نستعيد اتصال اجلماعات احمللية، اليت ختلخلت هي نفسها بسبب ا
وبسبب ردات الفعل الالمركزية وظهور أقاليم ونواحي جديدة وتضامن جديد، والثورة البطيئة اليت مست العمل 

 والشغل واحلياة احلضرية وظهور متطلبات جديدة لدى السكان.

هنا بعيدة كل يبدو أن يياب متثيل اهليئات التقليدية، إضافة إىل السخط والغضب مجاه السياسات اليت تتهم بأ
البعد عن الواقع اليومي، قد فتحت الباب لشبكات جديدة،السيما اجلمعوية، و ألنواع جديدة من الوسطات، 

 خاصة مع موجة التنسيق بني الفالحني والطلبة واملمرضني...

ة كانت سنوات الثمانينات هي سنوات االنتشار الواسع االتصاالت للجماعات احمللية. فكل البلديات الكبري 
نسبيا، وكل الدوائر واملناطق اليت تبحث عن هويتها وشرعيتها طورت مصلحة ،ال بل إدارة لالتصال 

 والتواصل،فقاموا مبهرجانات و أنشئوا جرائد وملصقات جداريه وحىت تلفزيونات حملية وشعارات...

ل البعد املتداخل للنشاط ومع تطبيق الالمركزية مجلى الشغف الكبري باالتصاالت يف بعدها الضيق: أي مبعىن ك
مّحل بفكرة أنه جيب القيام باإلعالم، يعين أن نقوم باإلشهار. وهكذا امتطى حمرتفون صوريني)انتهازيون( ما مسِّي 
يف بعض األحيان تسويق اجلهوية، هذا التسويق الذي يرى أن املدينة هي كذلك منتوج ككل املنتجات يباع يف 
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احمللية اليت كانت عبارة عن "شبكة من  املوهوبني، ولكن أيضا بعض األماكن السو . ويف هذه السو  ظهر بعض
االتصاالت" وسط أوربا الغنية باملناخات الصغرية احمللية، واليت كان يفتخر بالعيش الرييد فيها، وحتت مسائها 

 Jacqes Dufilhoالزرقاء وخنيلها الغناء... هذه الصور ملدن اصطناعية بالكامل كما قال عنها جاك دوفيلهو
بدت بالطبع، على األقل لدى السكان يف يياب وسائل اإلعالم، بعيدة كل البعد عن احلقيقة، وعن احلياة 

 احلضرية كما يقول الشباب.

هذا البون الشاسع بني الصورة املعطاة وبني انشغاالت السكان تستدعي اليوم، على األقل عند الفاعلني 
هتمام بإعالم يركز أكثر على السكان وعلى املشاريع، باالستعانة باملوظفني وأصحاب النظر البعيد، إعادة اال

 احملليني يف البلدية والذين ال يُعىن هبم يف يالب األحيان.

االتصال يف اجلماعات احمللية  بسبب عدم صرامته، ونقده من  3991بعدما شجب تقرير جلنة احملاسبة لسنة 
من سو  كانوا يعتقدون أنه وافر وواعد، ولكنه تبني هلم يف األخري أنه صعب طرف العديد من احملرتفني احملبطني 

الولوج إليه، واحلجب عليه من خالل االكتفاء بسرد األحداث والريبة الدائمة للسرقة السياسية وحصره يف "بيع" 
ة( يستحق أحسن اخلدمات أو يف مناطق النشاطات، فإن االتصال اخلاص باجلماعات احمللية واإلقليمية )اجلهوي

 من هجوم ييب.

يري أن بعض الغموض مييز هذا النشاط االتصايل. فهل جيب التكفل بصورة اجلماعة احمللية أو بالفريق الذي 
 ينشطها؟ تولد ريبة املنتخبني يف اإلعالم شيئا من اخللط والغموض يف اللجوء إىل العمل االتصايل: 

اد انتخابنا؟ هل لنثري ثقافة معينة؟ هل ملواجهة املنافسة؟هل لرتقية ملاذا نتصل؟ ماذا نوصل؟ إىل من؟ هل لكي يع
 خدمات لدى املستعملني ؟ 

يبقى إذن تسليط الضوء على الدواعي احملركة قائما ألن العناصر احملفزة كثرية ومعقدة: سياسية، اقتصادية، ثقافية، 
 بنيوية.

ة نفسها. كل مجاعة حملية مزودة بسلطة مع ضرورة ميكننا أن نبحث عن مربر لوجود إعالم يف ظروف الالمركزي
 التأكيد على هويتها يف إطار منافسة للبقاء أو التطور، وهذا على املستوى اجلهوي أو الوطين وحىت األوريب.

إن مسألة إعطاء األولوية للجماهري الداخلية أو اخلارجية ُتطرح مرارا يف اللقاءات حول هذا املوضوع حىت توّضح 
حقيقة تداخل النشاطات: فالصورة اليت تعطيها اجلماهري الداخلية حتدد تلك اخلاصة باجلماهري اخلارجية وتتبني 

)هناك أمثلة كثرية يف املصاحل العمومية، السيما النقل(. رمبا هنا بالذات تتأكد خصوصية االتصال احلضري أو 
 ة الصدقية.)...(اجلهوي: فالفاعل أي )العون( هو كذلك مواطن. جيب التحقق من مسأل
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تساهم الرهانات السياسية وحىت كيفيات االتصال إىل اآلن، وخاصة اإلشهارية أو اإلعالمية، يف إعطاء األولوية 
دائما ملراحل "االستيالء" )الوصول( على السلطة عوضا عن ممارستها. ففي اجلماعات احمللية الصغرية اليت أسس 

رب واأللفة ما بني املنتخبني واملواطنني، خيلط فيها هذا اإلعالم ما بني فيها اإلعالم أصال على اجلوارية والتقا
اإلعالم الشخصي واإلعالم املؤسسايت. هي"شخصنة" مقبولة من طرف املواطنني حسب بارتران  

أستاذ حماضر بالعلوم السياسية يف باريس، ألهنا معاشة كحقيقة. ويف  Bertrand Commelinكوملني
ذ املنتخبني يف املدن الكربى على النجاحات املؤسساتية  لصاحل إعالم شخصي، فهو إعالم املقابل، فإن استحوا

 مريب.

 Pierre Zemorو إال فلماذا يكتب اسم رئس البلدية وتلصق صورته يف محلة تلقيح، يتساءل بيار زمور 
ون ُمرَكِّزا على رئيس مجعية اإلعالم العمومي؟ فهو يذكر أن: " اإلعالم السياسي هو، وخاصة جيب أن يك

السياسات املتبعة لكي يعزز ويبني مآلمتها، وإعالن برنامج عمل ولتقدمي التقارير عن سري عملية إجناز املشاريع 
املسطرة " ولقد الحظتم ذلك طبعا وأنتم أهل االختصاص: فمن السهل أن نقول ماذا فعلنا أو ماذا سنفعل، 

ن ما ينتظره سكان املدينة هو كذلك يف يالب األحيان أن نشرح هلم ولكن ال نقول أبدا ماذا مل نفعل، يف حني أ
 ملاذا مل نفعل األشياء)...(.

أما خبصوص اخلطاب احلديث حول "املشروع احلضري" فمن األجدر أن نالحظ بأنه مل يكن مصوبا وهو يتجاهل 
تعميق اخلالفات بتوجهه بصفة االختالفات. وبسبب عدم متييز املستقبلني، فإن االتصال حول املدينة يساهم يف 

-Aulnay-sonsعامة إىل السكان كما لو أهنم خارجني عن حدودها. كيف نستطيع أن نقوم باإلخبار عن "

bois يف الوقت الذي ال يرى فيه النسيج السكاين الربجوازي وسكان العمارات بعني الرضى االستثمار يف "
قيام باإلعالم داخل "زهرة الرياح" هذه عندما جيب أن نتحاور مع اجملمعات الكربى "لزهرة الرياح"؟ وكيف ميكن ال

من األجانب ولكن أيضا مع األخذ بعني االعتبار بأهنم ينحدرون من أكثر من عشرين بلدا ومن ثقافات  13%
ت خمتلفة... من احليوي اليوم أن يأخذ املنتخبون وكذلك وسائل اإلعالم بعني االعتبار النموذج املتعدد الثقافا

 جملتمعنا وهو الشيء الذي أصبح جليا أكثر فأكثر وأثره املؤكد على االتصال.)...(

يوجد أيضا إحساس باإلقصاء للمدينة ألنه ال يتم اإلعالم عن األحياء. عندما يركز العنصر املنتخب أو وسائل 
ل يف املدينة، أي اإلعالم على صورة متوسطة أو سطحية للمدينة، فإن هذا األمر يقتل لبعض الوقت االتصا

اإلعالم بني الناس ومع السكان، وخاصة إذا كان احلي من األحياء الصعبة، "فاحلديث عن" يعفي أو مينع من 
 "احلديث مع".

 ما يتعلق بالخدمات واإلعالم الخدماتي   .3
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 IFOP 93إن اجلماعات احمللية هي قبل كل شيء "عارضة خلدمات" وعليها إذن أن تعّرف هبا. وقد بني حتقيق 
يف هذا املوضوع بأن املسئولني عن اإلعالم العمومي جيعلون من "اإلعالم كمنتوج" مهمتهم الثانية ذات األولوية 

 بعد اإلعالم املؤسسايت.

على هذا املستوى، نالحظ أيضا أن هناك حتسن. يأيت املنتخبون من أجل حسن معاملة السكان مثل الزبائن، ألن 
تنافسية: بل من أجل احلماية وحتضري للمستقبل وكذلك للتصويب. واملسألة هو  ياية اخلدمات العمومية ليست

أن يعامل السكان أحسن من الزبائن ألن الذي يسكن يف املدينة،والذي يدفع الضرائب،والذي يصوت، كلهم هلم 
ن مع حق يف االطالع على صناعة املنتوج، ونوعية اخلدمة املقدمة تكون أيضا حسب نوعية عالقات األعوا

 اجلمهور.

فاإلعالم حول اخلدمات يف ما يتعلق بإقامته هذه العالقة، هو مكون أساسي من مكونات اخلدمة نفسها" يؤكد 
. وبفضله ميكن أن حيقق "اإلخراج املشرتك" للخدمة اخلاصة واليت ينتظرها Pierre Zemorبيار زميور 
 املواطن...

 ةفي ما يتعلق بمكانة وسائل اإلعالم في المدين  .4
جيب التذكري قبل كل شيء أنه يوجد ارتباط وثيق بني األمهية املعطاة من طرف وسائل اإلعالم لبعض املعلومات 

 وبني تلك اليت يوليها اجلمهور لتلك املعلومات)...(

وجيب أن نؤكد هلذا اجمللس أن أولويات املنتخبني ومسريي املدن ليست بالضرورة نفس أولويات وسائل اإلعالم 
لتذّمر االجتماعي أو األزمات اليت حتدث من حني آلخر يف الضواحي مثال، ولكن أيضا يف بناء هوية املدن. أمام ا

فإن وسائل اإلعالم والضواحي ال  Dominique Woltonحسب العامل االجتماعي دومينيك وولتون 
 يلتقيان ألن الضاحية " املنسية" من املدينة معطلة عن التمثيل)...( 

أو يريها وميكنهم استكمال هذا  Minguettesذه القاعة زمالء عاشوا بعض األحداث يف أعرف داخل ه
التحليل والتعليق على هذا اللوم والعتاب السهل واملهم حول تناول الصحافة ملشاكل اجملتمع ما عدا عن األحداث 

نتابع العمل الشا   من أن CRSالعامة. صحيح أنه من السهل وأيضا مثري جدا أن نعرض على الشاشة محلة لـ
يف امليدان. يوجد هناك ذاكرات وصور رائعة واليت مل يلتفت إليها يف  Vaux-en-Velinالذي يقوم به عمدة 

 املدينة اليت تبدو فيها الصحافة كسند للشهرة أكثر منه كاشفا عن مواهب جديدة.

إدارية -ي يؤدي إىل مقاربة سياسيةالحظت يف العديد من الكتابات و من بينها كتابايت، املنحدر الطبيعي الذ
 للحياة واجملتمع من طرف الصحافيني.
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أضيف إىل ذلك "نقد" فخر بني هاللني، وأرجوا أن يكون بناًء. فاإلعالم ال يبدو أنه يغطي الالمركزية، والصحافة 
جابت بَعُد على السؤال: السيما املسماة بالوطنية، تواجه اليوم نقصا يف إبراز املعلومات امليدانية. ال تبدو أهنا أ

 ماهي القناة املعتمدة جلمع املعلومات لكي نقدم احلقائق وال نسقط يف مظهر من مظاهر املودة؟

 الجديدة  ما يتعلق بالشبكات  .5
يشهد عدد كبري من املدن اليوم أزمة هوية حقيقية تتجلى يف توترات اجتماعية. مل يتم االنتقال إىل منوذج متعدد 

لب األحيان داخل هيكلة القنوات احلالية لالتصال. فاهلوية هي الصورة املعاشة من الداخل. الثقافات يف يا
 والصورة املعاشة هي فقط اليت ميكن أن تقبل على أن تكون صورة مؤهلة.

فالتعريف باهلوية هو قبل كل شيء مسار تعّرف، أي إعطاء معىن لصورة هي صورة الذات. فمشكل االتصال 
 بني ما يقال وما يعاش، والذي جيعل من اإلعالم القاصد )اهلادف( كفء. إن نيتنا اإلعالم عن القاصد هو املعىن

 املدينة هو إذن التعبري عن القصد والشروع يف عمل إعالمي من شأنه لعب دور كفء حسب قوة املعىن.

هكذا يكون املقصود من إن الداللة حتتفظ هي أيضا جبدلية "الوجود" و"الظاهري" لكي تقيس فثار املعىن هذه. و 
اإلعالم التغطية عن حقيقة الفقر وراء الواجهات العمياء، واإلشارات )الرموز( اإلشهارية السخيفة واحلمقاء 

 واملستعارة عن مجار الياورت ومواد التنظيف.

العلوم إن اإلعجاب والتقديس املستجد لإلشارة التافهة يعين جيدا تفاهة الثقافة. وعلى العكس من ذلك، فإن "
املعاصرة للصورة" متكن حسب تقاليد الفنون واملعرفة من التعبري عن املدينة وعن رمزيتها، وأن مجدد وشعاراهتا 

 االجتماعية والفنية والثقافية كما أهنا تضمن القيمة االقتصادية ملواهبها، وحسب ميوهلا وأهليتها.

يعرف أن حيلم األطفال أحسن من بعض املنتخبني يف  بدال من اخلالصة ولكن مبثابة افتتاح، أي خيال، حنلم كما
بعض اإلدارات، أن يبدأ معظم املسريين باالقتناع بأن إعالم جيد ميكن أن يكون يف نفس الوقت ضمانة لسلم 
مدين وشرعية املشاريع، وضمان لنهاية حسنة هلم، وأيضا اقتصادا للوقت واجلهد واملال. حنلم بأن ال تتوقف 

املهتمة مبصاحل قرّائها ومستمعيها ومشاهديها عند حثالة اجملتمع وزبد الزمن. هناك طر  جديدة وسائل اإلعالم 
جيب أن تبتكر واليت ال عالقة هلا بالرتقية أو باإلشهار. حىت لو كانت الوسائل متشاهبة: جرائد، معارض، 

ملرافقة جمتمع يفضل الشرح والتفسري  فيديو... فإن حمتوياهتا وياياهتا واستعماالهتا متيز بينها. ليست إال وسائل
 املتبادل واالتفا  على احلل.

وإىل العالقة مع  فإن إعادة االبتكار يف السياسة يعين يف بعض املرات، الرجوع إىل ممارسات عادية للسياسة،
 املواطن وإىل التحقق الدائم من التفاهم  مع املواطن.
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احمللية كلها، إىل جانب بالتأكيد على شخصيتها املستقلة، أن جيب على أنواع االتصاالت املختلفة للجماعات 
ترتك املكان تدرجييا للتمييز بني اإلشهار والدعاية السياسية واإلعالم املؤسسايت، اليت ترمي إىل التأكيد على صورة 

ظم احلوار ووجود املؤسسة العمومية واإلعالم احلضري، شارحة طرائق وعمل املؤسسات واالتصال اجلواري الذي ين
 مع املواطنني.

 

 

 

2. 

 لجماعات المحلية.التصال لموقف مسيري الجماعات وا
L'ATTITUDE DES GESTIONNAIRES DES COLLECTIVITÉS ET LA COMMUNICATION DES 

COLLECTIVITÉS LOCALES 

 Maurice Charrierموريس شاريير
 

-Vauxفيت جبديد إن قلت بأن بالنسبة لـمدينة : مسألة واسعة متس عدة جوانب من احلياة احمللية. الاالتصال

en-velin املدينة/الصورة، واإلعالم/ النظرة والواقع/ االحنياز، مندرجة يف مسار ميكن أن  العالقات: : ليست
 يوصف بالعادي.

مل تكن لفرتة سوى مدينة مثل املدن األخرى من ناحية متثيلها الرمزي. لكن   Vaux-en-velinفإن 
  شهدهتا منذ ثالث سنوات، جعلتها تنتقل من نسيان نسيب إىل صفة رمز لألزمات احلضرية.األحداث اليت

فالبعد الذي أخذته اهلزة )االجتماعية( مضاف إىل االمجاه املنهجي لدى وسائل اإلعالم إلعطاء األسبقية 
ضيها النقي. وريم ، حمت على طول اخلط ماVauxلألحداث املثرية واملأساوية، قدمت صورة سلبية وجزئية عن 

 اجملهودات اليت نبذهلا، فهي حتتاج إىل مزيد من الوقت الضروري إلعادة إدراج املدينة يف حياهتا العادية.

بعض الشيء عن التاريخ وعن الواقع وعن التنوع  Vaux-en-Velinفقد انفصل السلك اإلعالمي ملدينة 
د انفلتت من الفاعلني احملليني بصفة عامة، والبلدية بصفة احمللي. ميكنين أن أقول بأن هذه املسرحية اإلعالمية ق

خاصة. مع األسف، فإن هذه األشكال من عملية اإلعالم تتدخل بصفة كبرية، ال بل بصفة مباشرة، يف التسيري 
اليومي للحياة االجتماعية، وكذلك يف املشاريع الكربى للتنمية. ولقد حتققنا من أن الوصول إىل وسائل اإلعالم 

 كثر سهولة عندما يكون احلدث يتعلق بالعنف أو باملآسي وباملشدات...أ
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أنا مستاء من ذلك طبعا، ولكن يف يياب إمكانية حتويل مجيع امليكانيزمات اإلنسانية والفنية اليت تساعد على 
من دوامة احلط  هذه الظاهرة،فإننا ننطلق من هذه احلقائق لنحاول تصحيح اآلثار النامجة عنه. ختيلوا صعوبة اخلروج

من قيمتها، واليت تولدت جزئيا عن كيفية معاجلة املعلومة، ومن مث إثارهتا عند أدىن حدث، والذي ال يلتفت إليه 
 يف أي مكان فخر. بعبارة أخرى، إعادة وصف املدينة باإلبالغ عن ما يبدو لنا أنه هو الواقع. 

منه يف أي مكان فخر. وبصفة  Vaux-en-Velinةإّن الربط بني اإلعالم واالتصال هو إذن أقوى يف مدين
عامة، أظن أن الصحافيني احملليني واجلهويني العاملني يف الصحافة املكتوبة أو يف السمعي البصري، قدموا 
ويقدمون إعالما بصفة وفية. ويصبح األمر أقل دقة كلما كان الذي يقدم املعلومة أبعد. ومن مّث يؤدي التوجه إىل 

ة واالعتماد على العموميات يري الدقيقة إىل اخللط والتحريف. كنت قد ضربت مثاال  عن حصة األماكن العام
( وهو عمل ممتاز حسب رأيي، وإن كنت قد أشرت إىل أمهية Sagacite-France3( )1فرانس -)حذاقة

ضرورية لكتابة العمل اجلواري للتحاور والتعبري مع الصحافيني، فهناك مسافة كنا نتمىن أن تكون فيها مراجعة 
 األحداث بتجرد و موضوعية، يري أن األمر ليس كذلك.

إن مسؤولية املقدم للمعلومة حامسة، فهو مدين جلمهوره بصدقية األحداث بقدر اإلمكان، لكن عليه أيضا معاجلة 
م فقريا فحسب، بل املعلومة واملتابعة اليت ال تركن هلذا السبا  احملموم يف البحث عن اإلثارة. وهنا فال يصبح اإلعال

 ينشئ جوا يساهم يف تسريع وتزايد ميكانيزمات اإلقصاء والتفرقه.

ملدينتهم، يف حني أن مدن  VAUDأريد أن أشري إىل أننا شاهدنا تزايد الروح املشرتكة لالنتماء عند سكان 
مث تأكدت الضواحي تكتسب هذا الشعور ببطء. حركت هذه املصيبة الكبرية كثريا من سكان بلدييت، ومن 

 احلاجة إىل اإلعالم أحمللي أكثر بعد ذلك.

متثلت الصعوبة بالنسبة لنا يف أن ال نستسلم لالستعجال، ولكن كان علينا أن هندئ من الصدمة وأن نسرّي ما 
بعد األزمة دون أن نغطي عنها طبعا. كان يوجد هناك العديد من اآلليات االجتماعية اليت أبقينا عليها، ال بل 

 ا. بدا لنا من الضروري إعداد أو بدء املشاريع العمرانية الكربى وأن نرتك للزمن أن يفعل فعله.عززناه

وقد تطور يف املدينة إعالم داخلي هام، وازدادت الصالت والروابط، وتضاعفت االتصاالت مع رئيس البلدية. 
وسائل تقليدية: لست متخصصا يف زيادة على احلضور الدائم ملؤسسة البلدية من خالل ممثليها، فقد استعملنا 

هذا اجملال، ولكين أفكر يف امللصقات اإلشهارية،األنباء، اجلريدة، امللفات الصحفية، اجمللة البلدية، وكذلك تكثيف 
 اللقاءات مع السكان يف األحياء.
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1. 

 عولمة األسواق، الهجرة والنموذج االتصالي الجديد: 
 حالة مونتريال الكبير.

LA MONDIALISATION DES MARCHÉS, L'IMMIGRATION 

ET LE NOUVEAU MODÈLE DE COMMUNICATION : 

LE CAS DU GRAND MONTRÉAL 

 Benjamin Teitebaumبن ميني تيتايلبوم 

 السياق  .1
مجزئة األسوا  املستهدفة، تقسيم للمستمعني، تنامي لظاهرة اجلهوية، تأكيد للتنوع، استفاقة للثقافات،  
 اطوريات واسعة )...(تشرذم إمرب 

ليس هذه واحدة من املفارقات اهلينة لعصرنا الذي يتميز بفتح احلدود وعوملة االقتصاد وتكثيف وتزايد 
 االتصاالت، الشيء الذي أدى إىل انفجار التنوع هبذا الشكل)...(،

 modisيؤكد لنا هذا قام جهاز حكومي  بإبداء رأيه حول التسيري للجاليات الثقافية وللهجرة يف كيباك كأنه  

operandi :اجلديد فيذكرنا 

، تؤكد سياسة احلكومة احمللية يف كيبيك فيما يتعلق باهلجرة واالندماج بأن اندماج املهاجرين سوف 3990منذ»
يكون حمل "لتعاقد معنوي" يوضح املسؤوليات والتطلعات الشرعية، واحلقو  والواجبات على جمتمع االستقبال يف  

 «اختيارات اجملتمع" األساسية لكيبيك بصفته جمتمع فرنسي دميقراطي وتعدديكنف احرتام "
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وبالضبط، جيد اإلعالميون أكرب الصعوبات يف وضع القواعد واالختيارات لتربير الصورة أو الرمز أو اخلطاب الذي 
هلذا اجملتمع اجلديد واليت يالءم أكثر هذا الواقع اجلديد. ما هي الصورة الصحيحة؟ كيف التوفيق بني احملاور الثالثة 

 %11هي: الفرنكوفونية والدميقراطية والتعددية؟ يقال بأن الدميقراطية هي انعكاس لأليلبية. واحلال هذه، فإن 
من سكان كيبيك هم من أصول مفرنسة وذات جذور قدمية. يف حني أنه بالنسبة ملونرتيال الكبري ما يقارب 

ثر من نصف السكان قليال الذين هم من "جذور قدمية". إن التجانس ، بينما يف مونرتيال املدينة فأك61%
املتزايد يف كيبيك مع تعددية مدن الضواحي اليت تالقت وكونت مجمعات سكانية كربى واليت تتأكد أكثر 

 فأكث،ر هي من التناقضات اليت جيب أن تتالءم وتتوافق يف قنوات اإلعالم واالتصال )...(

مهاجر الذين يستقبلون يف كيبيك  31000من  %90كبري ال يزال يستقبل ما يقرب من حىت لو أن مونرتيال ال
توجها حنو  3990إىل  3910سنويا، فإن املهاجرين ليسوا من أصول أوربية باألساس. وهكذا نالحظ من سنة 
 ارتفاع نسيب للمهاجرين من أصول فسيوية وأمريكا الالتينية والكراييب وإفريقية.

ء املهاجرين بوضوح بأن الوجه الثقايف للمجتمع الكيبيكي )خاصة مونرتيال الكبري( يف طريقه إىل يبني جميء هؤال
التحول والتنوع. إال أن هلذا التنوع أثره على دينامية العالقات ملا بني اجلاليات وملا بني األعرا . أوضح استطالع 

دد درجة االنفتاح ملا بني الثقافات. هناك أقلية  أن كون الشخص يف احتكاك مع أناس من أصول إثنية خمتلفة ال حي
 كبرية من املستجوبني "ال يشعرون باالرتياح" عند تواجدهم مع أناس من أصول يري أوربية. 

ميثل السؤال األهم اليوم يف معرفة أثر ردة الفعل هذه يف العامل، أين جيب أن جيد واقع التداخل الثقايف اليومي 
ذكرنا لالتصال، نقصد هذه اجملموعة من الوسائل والرسائل اليت حنن الوعاء املستقبل صداه يف االتصال؟ وعلى 

اجلهوية أو اإلعالم املؤسسايت واالتصاالت الثقافية )لألحداث  هلا، سواء عن طريق وسائل اإلعالم الوطنية أو
للتجمعات السكنية الكربى ثقايف -الثقافية املهمة(. سؤال فخر، كيف نوفق بني واقع التداخل الثقايف وحىت عرب

مثل مونرتيال الكبري مع باقي اإلقليم الذي ال يعيش هذا الواقع اليومي عندما جيب أن جند القيم الوطنية اليت حتدد 
 رسالتنا؟

يف نفس الوقت الذي تضيق فيه املسافات بني اجملتمعات إىل أقل من ثوان الكرتونية، نرى بأن إرادة الشعوب 
لى هويتها الثقافية والتمسك بالقيم اليت تثبت هويتها واملرتكزة على االنتماء العرقي. وداخل هذا تطالبنا باحلفاظ ع

النوع من االختالف بالذات، جيب أن مجد التجمعات احلضرية الكربى مثل مونرتيال الكبري نوعا من املصاحلة 
 والتوفيق ألن يف املدن بالذات يكون أثر العوملة أكثر حضورا.

 .واألقليات: مسألة مجتمعاالتصال  .9
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تأخذ مسألة وجود األقليات الثقافية يف هذا الواقع اليومي املتعدد الثقافات ملونرتيال يف وسائلنا اإلعالمية حيزا  
كلم من Bois-Frans (360يف منطقة Plessisكبريا. ألنه بأي وسيلة أخرى ميكننا أن نقنع الساكن مبدينة

د تغري فعال؟ إن قبول الكيبيكيني للتنوع االجتماعي والثقايف ملدينة كيبيك هو مونرتيال( بأن التجمع الكيبيكي ق
أحسن ضمانة لالنسجام بني الواقع املتعدد الثقافات للتجمعات السكانية الكربى ملونرتيال وبني أحادية العر  

 لباقي املقاطعة.

نوع، يف اتصاالتنا اإلعالمية املؤسساتية، فاليوم، حىت لو أننا نرى بأنه يبقى هناك نوع من يياب هذه الصورة للت
فإن احلضور املتزايد هلذا الواقع يف وسائل اإلعالم الكربى من خالل التحقيقات الطويلة ويف اجملالت واجلرائد هلي 

 دليل على االعرتاف هبذا التغري العميق.

باع بأن هذا التحول الدميويرايف حديث يري أن احلضور املتزايد لألقليات يف التلفزة واجلرائد واإلشهار يعطي االنط
 العهد يف حميطنا. ومع ذلك فإن األحياء اإليطالية واليهودية والصينية ويريها مل تبىن يف يوم واحد.

هذا، وجيعل السيا  الدميويرايف احلايل من اهلجرة أمرا أكثر من ضروري، ولكن يف نفس الوقت يتطلب إدماجا 
 أكثر إحلاحا.

جرين بالضبط يف الوقت الذي يدرك فيه اجملتمع الكيبيكي أمهية احلفاظ على االنسجام بني حيدث تنوع املها
الفئات، وما ميثله إسهام املهاجرين يف التنمية، وأمهية ما متثله أيضا العالقات احلسنة ملا بني اجلاليات على الساحة 

تقريبا يف مونرتيال الكبري فقط. تطرح هذه العاملية. ومع ذلك فإن كل هذه اجملهودات لالستقبال واإلدماج حدثت 
الساكنة املهاجرة واملتعددة أكثر فأكثر التحدي لصهر هوية جديدة. ألننا كمنرتياليني وكيبيكيني حنن أمام صورة 
جديدة لنا ال تطابق متاما تلك اليت يرمسها إعالمنا وكتبنا املدرسية ومؤسساتنا وخاصة تصوراتنا ونظرتنا لألمور: 

 كاثوليكي ومن جذور فرنسية.أبيض و 

إن ضرورة إدماج الساكنة املهاجرة ليس فقط يف مونرتيال الكبري ولكن يف واقع مجيع الكيبيكيني هي ثورة ثقافية 
حقيقية فعال. وعليه، فإن هذا التحدي الذي نواجهه كمجتمع ومجاعة، جيب علينا أيضا أن نواجهه يف 

واإلدارات والبلديات املعنية مباشرة، أن تبقى مبعزل عن الثورة الثقافية االتصاالت. ال ميكن للمؤسسات واهليئات 
 اليت بدأت.

فمع جميء زبائن خمتلفني وعمال وجاليات متنوعة، جيب أن تتغري املواقف والذهنيات حىت داخل منظماتنا. يتعني 
اح احلقيقي الذي يهدف إىل على اإلعالميني العمل على أن تؤدي اجلماعات احمللية إىل إثبات نيتها يف االنفت

 إدماج األشخاص واجملموعات اليت كانت تبدو هلا حىت اآلن أجنبية. 
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وبدون شك فإن هذه اجلماعة احمللية كانت قد اكتسبت مع مرور الزمن والتجارب املشرتكة نوعا من االنسجام 
ياكله وتشكيل أعضائه فقط، ولكن الضروري لبقائها. وبالتايل جيد هذا االنسجام اإلثين )العرقي( صداه ليس يف ه
 أيضا يف القيم اإليديولوجية املشرتكة ويف اللغة، وباختصار: " ثقافة مؤسسة".

الثقافية تعريفا جديدا لثقافة املؤسسة هذه، ويوجد هنا بالطبع خطر حقيقي لردة –يعطي جميء األقليات العرقية 
قتصادية اليت نشهدها حاليا واليت تطرد فالف العمال إىل الفعل. وهذا اخلطر يكون أكرب من العوملة واهليكلة اال

صفوف املقصيني. جيب إذن أن ال تعيق بنيتنا االجتماعية عملية اإلدماج، ولكن عليها أن تساعد على إقناع 
 سكان املدن مبسامهة اجلميع وما جيلبه كل واحد.

 :دماجنسار اإلدور اإلعالميين في م  .3
عالم واإلعالميني. مبا أن ثقافة املؤسسة هي ميدان اإلعالمي ووسيلته يف العمل هاهنا تكون براعة ومهارة اإل 

ووسطه الذي يعيش فيه، فيجب عليه )اإلعالمي( أن يكون الوسيلة هلذا التغيري، والعنصر الذي يسّهل عملية 
واقع اجلديد وبالقيم التحول الثقايف. فمن مسؤوليته إذن تقوية السلوكات اإلجيابية واالنفتاح والتحسيس هبذا ال

 اجلديدة.

يساهم برنامج إعالمي خاص بالتأكيد يف "تسويق هذا الواقع اجلديد" ألنه ليس فقط مشكل خارجي نتوجه إليه، 
ولكن أيضا إىل املشكل الذي يُطرح داخل املؤسسة. يف الواقع، كل االتصاالت وأشكاهلا ومضامينها جيب أن يعاد 

الضرورة حتويلها. جيب أن ميّكننا هذا الواقع املتعدد للثقافات اجلديد من مواجهة تقييمها وتصويبها، وإن اقتضت 
أحسن ملتطلبات وحتديات عوملة األسوا . ألهنا ليس فقط شكل من املبادالت اجلديدة للبضائع ورؤوس األموال 

 تنتج أحواض جديدة اليت تفرضها هذه اهليكلة ألسواقنا، ولكن أيضا تنقالت جديدة لألشخاص. فإن البلدان اليت
 من السكان للهجرة عندنا، هي أيضا حاملة ألسوا  اقتصادية جديدة.
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4. 

االتصال المحلي: واجبات المنتخبين 
 واإلعالميين

COMMUNICATION MUNICIPALE: 

LES IMPÉRAI1FS DES ÉLUS ET DES COMMUNICATEURS 

 Miche Beauchampميشال بومشب 
 

مهتنا يف املؤمتر "املدينة واإلعالم" أن نوضح واجبات املنتخبني واإلعالميني يف تسيري االتصال نريد من خالل مسا
 أجزاء.  3. وحيتوي حبثنا على l'expérience québécoise املتعلق بالبلدية، خاصة إزاء التجربة الكيبيكية

اجلزء الثاين املراحل األساسية لتطور  يقدم اجلزء األول بإجياز بعض اخلصائص لإلدارات البلدية الكيبيكية. يرسم
اإلعالم البلدي. يتناول اجلزء الثالث االعرتاف مبهنة اإلعالميني احملليني. أما اجلزء الرابع فيتعلق بالفائدة من اللجوء 
إىل سياسة إعالمية. وكخالصة، نذكر بعض التحديات للمنتخبني والقائمني باالتصال فيما يتعلق بتسيري االتصال 

 لي.احمل

 كيبيكالفي  محليةأوال: الحكومات ال

 :حالالوضع  .1

 ساكن. 9000منها ريفية وتشمل أقل من  1/3إدارة )حومة( بلدية، ما يقرب من  3343يوجد بالكيبيك 
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بلدية جهوية أو يف ثالث مجمعات حضرية  96على املستوى اجلهوي، فالبلديات جمّمعة حسب احلاالت. يف  
 (3911334ي( )وزارة الشؤون البلدية )مونرتيال وكيبيك وأوتاوا

 :األحزاب السياسية المحلية .9

إن املقاطعات، يف إطار القانون الكندي،  هي اليت هلا احلق املطلق يف التشريع يف ما خيص البلدية. وهلذا متلك 
 حكومة كيبيك هيئات مركزية وصية مثل وزارة الشؤون البلدية واللجنة البلدية.

 كيبيك يعرّب عنه من خالل األحزاب السياسية احمللية، واليت ما برزت إال حديثا.فالبعد السياسي يف ال

يف واقع األمر، بالنسبة جلميع البلديات، فإن تكوين هذه األحزاب يعود إىل بداية السبعينات، يف حني أن يف 
بلديات اليت تضم من مونرتيال وكيبيك، فإن الظاهرة أقدم من ذلك. يري أن هذه األحزاب ليست حاضرة إال يف ال

ساكن فما فو . فالصيغة احلزبية تشبه صيغة "الفريق" وتقرتب من تلك اخلاصة باألحزاب السياسية  90000
اجلهوية والفدرالية تنشط أكثر يف فرتة االنتخابات. ال تزال هذه األحزاب تقاد يف يالب األحيان من طرف مرشح 

ك له القيادة وحىت االمتياز يف اختيار من بني مرشحي احلزب ملنصب للبلدية والذي هو مبثابة الروح املسرية، ترت 
 ( Quesnel,1986,78املستشار )

 ثانيا: تطور االتصال البلدي:
 : ثالثة مراحل كربى .3

 ( Huot,1990ميكننا أن نستخلص ثالثة مراحل كربى ميزت تطور االتصال البلدي يف كيبيك )

نضمت خالهلا جلان . هي فرتة أوىل ا40حات التشريعية هناية لغاية اإلصال 3960_ فرتة متتد من منتصف 
شعبية وجمموعات ضغط أخرى وبدأت توصل صوهتا. ويف هذه الفرتة األوىل بدأت البلديات تشّغيل العاملني 

 باالتصال احملرتفني.

لق األمر . يتع3911إىل  3941_ الفرتة الثانية اليت ميزت تطور االتصال البلدي هي تلك اليت امتدت من 
مبحطة للتطور املتزايد لالتصال البلدي. مرحلة شهدنا فيها وضع مصاحل لالتصال بعدة بلديات. مرحلة مت خالهلا 

 تشغيل عدة قائمني حمرتفني باالتصال، وضعت فيها البلديات قانونا جديدا: هو قانون الوصول إىل املعلومة.

ثة يف تطور االتصال البلدي. هي املرحلة اليت اهتم خالهلا _ منذ منتصف الثمانينات، نالحظ أن هناك مرحلة ثال
القائمون باالتصال يف بعض البلديات مبسألة التخطيط لنشاطاهتم، كما اهتموا مبسألة تقييم نشاطاهتم. هي أيضا 

 مرحلة بدأ التساؤل خالهلا حول مكانة وأمهية السياسة البلدية واإلدارة )احلكومة( البلدية يف كيبيك. 
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 : ن واهلياكل يف اإلعالم البلديعلو االف .9

مبعزل عن السكان واهلياكل وامليزانيات، فإن اإلعالم البلدي الكيبيكي يتمفصل يف كل بلدية داخل نوع من 
 املنظومة اليت جند فيها 

 )احلكومة )اإلدارة(: )منتخبني وقائمني باإلعالم 

 .)الوسطاء )وسائل اإلعالم 

 الفئات( اجلمعيات...(. اجلماهري )املواطنون، اجلماعات( 

 .)...فاعلني خارجني)حكومة كيبيك، بلديات جهوية، بلديات أخرى 

 زيادة على ذلك، يف املدن الكربى أين توجد أحزاب سياسية حملية، فإن تنظيم اإلعالم يأخذ شكل هيكل ثنائي:

 مكتب سياسي مكلف باإلعالم احلزيب. -3

 مكلفة باإلعالم اجلهوي. مصلحة لالتصال -9

القائمون باالتصال املعنّيون مبصلحة لالتصاالت التابعة للمدير العام للمدينة لديهم صفة موظفني. أما  وحدهم
اآلخرون الذين يعينون يف مكتب العمدة )رئيس البلدية( مثل )امللحق اإلعالمي( جيب عليهم أن يرتكوا وظيفتهم 

غرية اليت ال مجد هبا تشكيالت سياسية رمسية، فإن عندما تفقد احلكومة )اإلدارة( السلطة. أما بالنسبة للمدن الص
 العالقات العمومية يقوم هبا املدير العام يساعده يف ذلك بعض األحيان أحد أو بعض املوظفني.

 :بلديات ونشاطات اتصال -3

من املعرتف به أن العديد من البلديات تتجاوز ما هو مشرتط من طرف القانون خبصوص االتصال البلدي 
(Desgagnés,1986:32 ) 

 949من طرف وزارة الشؤون البلدية لكيبيك هذا التوجه، حيث أن من جمموع  3911يؤكد استطالع أجنز سنة 
يؤكدون بأهنم  133منهم صرحوا بأهنم يقومون بأنشطة اتصالية بصفة منتظمة. ومن بني هذا العدد، 140بلدية، 

 يعولون على مسئول يف اإلعالم.

 :قطاعات مختلفة -4

ائمون باإلعالم البلدي يف قطاعات خملفة: عالقات مع الصحافة، إصدار مطبوعات، تنظيم تظاهرات ينشط الق
 خاصة، عالقات مع العمال...
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فالشيء املكتوب مهّم جدا يف الوسط البلدي: هناك العديد من النشرات البلدية، منشورات... ويف هذا الصدد 
 3911بعد أربع سنوات، ليصل يف هناية  330 ، ارتفع عدد النشرات إىل3911سنة  300من » نسجل: 

منشورة من هذا النوع واملصرح  361حسب املعطيات احلديثة لوزارة شؤون البلدية حول نشاطات البلدية إىل 
 (Huot,1990:36-37« )هبا

، فإن أكرب حتدي للنشرات البلدية الكيبيكية هي أن تفتح صفحاهتا أكثر Lavigne( 1991:13وحسب)
خلاص باجلماعات احمللية حىت تعطي مساحة أكرب لتعدد اآلراء ووجهات النظر املختلفة ألعضاء اجلماعة لإلعالم ا
 احمللية.

 :العالقات مع وسائل اإلعالم  -1

يف باب العالقات مع الصحافة، أثبت استطالع قامت به الفدرالية املهنية للصحافيني واحتاد بلديات كيبيك أجنز 
 :احلقائق التالية 3911سنة 

  أكثر من نصف الصحافيني يعتربون أهنم جيدون صعوبة يف مجع املعلومات لدى املنتخبني
 واملوظفني البلديني.

 .أيلبية الصحافيني يعتربون أن املنتخبني ال يفهمون دور وسائل اإلعالم 

  يف املمارسة، فإن رئيس البلدية هو الذي يتصرف كشخص خمول لدى الصحافة، والقائمني
 لدي ينظر إليهم من طرف الصحافيني كواجهة حامية لإلدارة.باإلعالم الب

 القائمين باإلعالم المحلي:ب المهني االعترافثالثا 
وهي املسئول الرئيس لالعرتاف مبهنة  3941للكيبيك سنة  ليأسست مجعية القائمني باإلعالم احمل 

 القائمني باإلعالم البلدي.

مستشارين ومنتخبني بلديني وخاصة املسئولني عن االتصال موظف بلدي و  310تضم )ج. .ا.ب.ك( أكثر من 
(. ومن األهداف الرئيسية للجمعية: Thiériault,1991:269لدى البلديات الكربى. )

 ( 3914)ج.م.ب.ك.

  العمل كوسيلة تبادل وتالقي بني املسئولني املعنيني بوضع عمل األجهزة اخلاصة باالتصال البلدي
 القات العامة واالستقبال. ذات العالقة باإلعالم والع

 .مساندة جمهودات احلكومات البلدية لكيبيك اليت هتتم بوضع وسائل اتصال لصاحل تطور الدميقراطية 
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  من القائمني  %99( 3990من طرف )ج.م.ب.ك. 3919حسب استطالع للرأي أجنز سنة
املصلحة أو املسئول عن  باالتصال يرون أنه من الضروري أن تكون مجيع اتصاالت البلدية منسقة من طرف

من بينهم يرون أنه من املهم أيضا أن يكون دور القائم باإلعالم البلدي مدمج يف مسار  %19االتصاالت. 
 اختاذ القرار.

تفيد نتائج هذا االستطالع أن االعرتاف مبهنة القائم باالتصال قد اكتسبت يف معظم بلديات كيبيك يري أنه 
 جيب أن نعرتف بأن:

 ستشاري للقائم باالتصال واخنراطه يف مسار التسيري يري معرتف هبما بشكل واضح أو الدور اال
 بشكل كاف.

  تقاس أمهية صفة القائم باإلعالم البلدي ليس مبوقعه داخل اهليكل اإلداري فحسب، بل كذلك من
دارة وخمتلف مصاحل خالل درجة استقالليته وقدرته على املبادرة والتأثري داخل اهليئة ودوره كمستشار لدى اإل

 البلدية.

 رابعا اللجوء إلى سياسة اتصالية:

 سياسة منوذجية لالتصال -3

، اقرتحت مجعية القائمني باالتصال يف كيبيك على أعضائها سياسة منوذجية لالتصال 3914يف سنة 
ن أجل حتسني هتدف إىل إعطاء األولوية لوضع العالقات املتبعة بني اإلدارة البلدية )يف عمومها( واجلمهور م

 التفاهم املتبادل، ومن أجل استعمال فعال للخدمات املقدمة.

أهم ميزة هلذه السياسة اخلاصة باالتصال هي التمييز بني املسؤوليات السياسية واإلدارية واليت تنجح نظريا يف 
 الفصل بني مهام كل واحد من املتدخلني.

بأي تصريح خاص بالبلدية. من جهته، يفوض املدير العام هبذه الصفة مثال، لرئيس البلدية االمتياز أن يقوم 
 مسؤوليته ملدير االتصاالت والذي له صفة موظف.

يف الظرف الكيبيكي، فإن السياسة االتصالية للمدينة ليست مبعىن مشروع سياسي كما نفهمه من احلالة الفرنسية. 
(Paillart,1993:152 ) 

معة أن تلهم عمل القائمني باإلعالم واملنتخبني. يري أنه يف الواقع ميكن للسياسة النموذجية لالتصال لدى اجل
مدينة فقط، إال أن حوايل  90يقّدر عدد املدن اليت تبنت سياسة اتصالية مكتوبة على الصعيد احمللي حبوايل 
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ية مدينة تطبق على كل حال بعض املبادئ املكملة للسياسة النموذجية لالتصال املتبناة من طرف اجلمع 300
 .3914البلدية للقائمني باالتصال سنة 

 :مقاربة منهجية -9

أن اجلمعيات احمللية ال ميكنها أن حتسن  Kotler(1993)مستندا إىل مجربة بعض الدول األمريكية، يؤكد كوتلري
من وضعيتها من دون أن تتبىن مقاربة منهجية. حسب كوتلري، إذا كنا نريد أن نكون فعالني على املدى الطويل، 

ب أن نركز كل اجلهود على نوعية اخلدمات القاعدية: الشرطة، اإلطفاء، النقل العمومي، صيانة الطرقات، جي
مصاحل املياه... هكذا، ويبني كوتلري أن املهمة الرئيسية من بني مهام مسئويل أي مدينة تتمثل يف تعبئة املوارد 

 دمات املدينة.املتوفرة مبا فيها االتصاالت لتحسني النوعية يف مرد ودية خ

 مراحل: 9ويف هذا املنظور، يقرتح كوتلري إتباع طريقة حتتوي على 

 حتديد املستعملني الذين تقدم هلم اخلدمات. .3

 حتديد حاجيات املستعملني وما يتطلعون إليه و ينتظرونه من كل خدمة يف املدينة. .9

 حتديد رأي املستعملني يف كل خدمة حاليا. .1

 ام تقدمي اخلدمات لتكون لنا فكرة واضحة عما حيدث.وضع نوع من خمطط تنظيمي لنظ .3

 حتديد معايري النوعية. .1

 تكوين وحتفيز العمال )املوظفني(. .6

 توفري الوسط التكنولوجي الضروري. .4

 إثبات أهلية القيادة على مستوى مناصب املسؤوليات. .1

 التقومي واالستمرار يف حتسني نوعية اخلدمات. .9

د والتوزيع السريع للعوملة والرهانات االجتماعية اجلديدة...( جيب على اجلماعات يف السيا  احلايل )عوملة االقتصا
احمللية أن تتبىن مقاربة إسرتاتيجية وتستلهم من ما تقوم به بعض الشركات على صعيد التسيري. ولكن حسب  

 كوتلري، يشكل تسيري مدينة أو والية أو جهة أو أمة حتدي أكرب من تسيري منظمة بسيطة.

 سا: الخالصة: بعض التحديات التي تواجه المنتخبين والقائمين باإلعالمخام 
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يشكل تسيري مدينة، يف الواقع، حتديا أكرب من تنظيم )منظمة( خاص. يف جمال االتصال،فإن التحديات اليت 
 تواجه املنتخبني والقائمني باإلعالم كبرية جدا.

ني والقائمني باإلعالم لكي يثبتوا جدارهتم كمسريين نظن أن هناك على األقل ثالثة حتديات تواجه املنتخب
 عموميني فعالني ومهتمني بنوعية احلياة الدميقراطية احمللية:

  التحدي األول هو أن يتفادوا حتويل االتصاالت البلدية أليراض دعائية حزبية حبتة. بل جيب على
 ية قبل أن يأخذوا أي قرار.املنتخبني أن خيضعوا لقواعد الشفافية بشرحهم كل السياسات احلكوم

  التحدي الثاين هو يتفادوا املوافقة سريعا على منوذج املؤسسة اخلاصة باملراهنة على التسويق
واإلشهار. بل جيب على القائمني باإلعالم أن يتعاونوا مع وسائل اإلعالم من جهة، وتوفري املعلومة الصحيحة 

 ة من جهة أخرى.فيما خيص اخلدمات القاعدية )األساسية( للمدين

  وأخريا، فان التحدي الثالث هو تفادي كل شكل من أشكال االرمجالية يف جمال االتصال. يف هذا
الصدد، فان اللجوء إىل سياسة وإىل خمطط اتصايل ليس بطبيعة احلال مزاعم لعالج كل أمراض اجلماعة 

 تصال.احمللية، بل يبدو لنا كطريقة متهيدية لتسيري كامل وشامل لنشاطات اال
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